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الزامات واکنش در برابر آتش برای مصالح در تصرفها و فضاهای درمانی و عمومی و بررسی
تطبیقی بیمارستانهای  64تختخوابی بندر گز و قرچک
سعید بختیاری
عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی ،بخش مهندسی آتش
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چکیده
آتشسوزی یک خطر جدی برای ساختمانها و ساکنین آن میباشد .بنابراین ایمنی در برابر آتش باید به خوبی در طراحی و اجرای
ساختمان رعایت شود .بخصوص نازککاریها و مصالح ،دارای نقش بسیار مهمی از این نظر هستند .انتخاب صحیح مصالح در
فضاهای مختلف توسط مهندسین معمار میتواند از وقوع و گسترش آتشسوزیها جلوگیری نماید و فرصت الزم برای تخلیه
ساختمان و مقابله با حریق را امکانپذیر سازد .بخصوص فضاهای بیمارستانی از این نظر بسیار حساس هستند .برای این هدف ،باید
روش طبقهبندی و الزامات ساختمانی مناسب تدوین شود .در این مقاله روشهای معتبر طبقهبندی خطرپذیری مصالح در برابر آتش
بحث و مقایسه شده است .مفاهیم و پارامترهای مؤثر در رفتار مصالح در برابر آتش بحث شده است .روش طبقهبندی ملی،
آزمونهای آتش ،روش علمی مقیاس کوچک و الزامات آتش برای نازککاریهای فضاهای مختلف ارائه شده است .الزامات خاص
فضاهای بیمارستانی به صورت خاص ارائه شده است .امکانات الزم برای اجرای این ضوابط در کشور کامالً موجود است و میتواند
مورد استفاده مهندسین و معماران قرار گیرد .طبقه بندی تعدادی از مصالح ساختمانی موجود در کشور از نظر خطر حریق با توجه به
نتایج آزمون های تجربی صورت گرفت که اکثر آنها رفتار خطرناکی بروز دادند .همچنین بررسی از نظر خطر حریق و مقایسه تطبیقی
برای مصالح نازک کاری به کار رفته در دو بیمارستان  64تختخوابی صورت گرفت و نتایج آن ارائه شده است.

واژگان کلیدی :بیمارستان ،ساختمانهای درمانی ،مصالح نازککاری ،واکنش در برابر آتش ،مقاومت در برابر آتش ،روش طبقهبندی

 -1مقدمه
برای طراحی و ساخت یک ساختمان خوب نیاز به در نظر
گرفتن نیازها و الزامات مختلفی میباشد ،به طوری که ایمنی و
آسایش برای ساکنین در سطح مطلوبی فراهم گردیده و عمر
اقتصادی ساختمان تضمین گردد .طبق مصوبات اتحادیه اروپا
در سال  ]1[ 1988کلیه مصالح و سیستمهای ساختمانی در
سطح اتحادیه باید از نظر پایداری سازهای ،ایمنی در برابر
آتشسوزی ،بهداشت ،سالمتی و محیط زیست ،ایمنی در زمان
بهرهبرداری ،حفاظت در برابر نوفه (صداهای ناخواسته) و حفظ
انرژی و حرارت بررسی و گواهی ارزیابی فنی دریافت نمایند.
روشهای مختلف طراحی ایمنی در برابر آتش در مرجع []2
ارائه شده است .یکی از جنبههای مهم طراحی ایمنی در برابر
آتش برای ساختمانها ،شناخت رفتار مصالح و سیستمهای
ساختمانی در برابر آتش و پیشبینی رفتار آتشسوزی در

ساختمان است .بسیاری از مصالح و نازککاریهای جدید
میتوانند از نظر رفتار در برابر آتش و گسترش آتشسوزی در
ساختمان خطر باالیی ایجاد نمایند .بخصوص در سالهای اخیر
مصالح پلیمری متنوع برای کاربردهای مختلف (مانند
نازککاری ،تزئینات ،عایق حرارتی ،جاذب صدا و  )...به صنعت
ساختمان راه یافته که بسیاری از آنها قابلیت اشتعال باالیی
دارند ،مگر اینکه با مواد افزودنی مناسب ،در حد کافی کندسوز
شده باشند .انواع  ،HDF ،MDFمصالح چوبی ،PVC ،موکت،
نازککاریهای سلولزی ،مصالح کامپوزیتی ،پلیکربنات و  ...از
جمله این مصالح هستند .بنابراین الزم است تا مقررات و
استانداردهای ایمنی در برابر آتش توسعه یابند و جوانب ایمنی
در برابر آتش در ساختمانها از این نظر رعایت شود .همچنین
معماران و طراحان باید در انتخاب مصالح نازککاری برای
فضاهای مختلف به این موضوع توجه نمایند .برای این منظور
1

سعید بختیاری
ال زم است تا با استفاده از تحقیقات تجربی ،رفتار مواد و مصالح
مختلف در برابر آتش شناخته شود .رفتار مواد در برابر آتش
باید به وسیله آزمایشهای آتش تعیین و طبقهبندی شود و با
وضع الزامات و مقررات مناسب ،از کاربرد مصالح خطرناک در
ساختمان و یا در فضاهایی که به ایمنی بیشتری نیاز است،
جلوگیری شود .همچنین برای ساختمانهای بزرگ میتوان با
استفاده از روشهای دینامیک سیاالتی محاسباتی ،توسعه
آتشسوزی در ساختمانها را با سناریوهای مختلف مدل نمود
تا بتوان طراحی مناسب ایمنی در برابر آتش در ساختمانها را
انجام داد.
بیمارستانها و فضاهای درمانی به علت شرایط خاص خود ،باید
از استانداردها و مشخصات باالیی از نظر ایمنی در برابر آتش
برخوردار باشند .طبیعی است که فرار یا جابجایی بیماران
بستری از ساختمان به علت آتشسوزی ،با معضالت بسیار زیاد
همراه است و باید از روشهای دیگر (مانند خروج افقی یا
فضاهای پناهدهی) استفاده کرد .اما الویت با آن است که با
روشهای پیشگیرانه و از جمله با کاربرد مصالح مناسب
نازککاری از وقوع یک حریق بزرگ در بیمارستان جلوگیری
کرد .بنابراین مصالح نازککاری موجود در فضاهای مختلف
بیمارستان باید از مشخصات فنی مناسب در برابر آتش
برخوردار باشد .سطح ایمنی الزم و پارامترهای مؤثر مورد سوال
است .در این مقاله در مورد الزامات واکنش در برابر آتش برای
مصالح در تصرفها و فضاهای درمانی بحث و بررسی شده
است .به این منظور یک سناریوی عمومی گسترش آتشسوزی
ارائه شده ،نقش پارامترهای واکنش در برابر آتش مصالح
( )Reaction to fire of materialsو تأثیر آنها در
گسترش آتشسوزی بحث شده است .روشهای متداول و جدید
طبقهبندی خطرپذیری مواد در برابر آتش بررسی و مقایسه
شد .الزامات واکنش در برابر آتش برای مصالح در تصرفها و
فضاهای مختلف بر اساس مقررات معتبر بینالمللی مطالعه و
اصول و فلسفه نهفته در آنها توضیح داده شده است .نهایتاً
الزمات واکنش در برابر آتش برای مصالح در تصرفها و فضاهای
درمانی با توجه به شرایط ایران تعیین و پیشنهاد شده است.
نتایج آزمون آتش برای تعدادی از مصالح تحلیل و شرایط
تطبیقی دو بیمارستان (با توجه به اطالعات تهیه شده از
سازمان مجری ساختمان های دولتی و عمومی) بررسی شد.

 -2مراحل گسترش آتشسوزی در ساختمان
گسترش حریق در ساختمان از سه مرحله اصلی افروزش ،رشد
و حالت پایدار تشکیل میشود .نهایتاً زوال حریق و یا اطفای آن
توسط عوامل بیرونی رخ میدهد .افروزش به معنای شروع
آتشسوزی از یک عامل است که باعث احتراق و پدید آمدن
شعله میشود .مرحله رشد شامل انتقال حرارت و افزایش
سطوح مواد و مصالح در حال سوخت است .در ساختمانها
وجود سقف در باالی آتش نقش مستقیم در افزایش گرمای
تابشی بر روی سطح مواد سوختی داشته و وجود دیوارها این
اثر را تشدید میکند (شکل " .)1منحنی رشد حریق" ( Room
 )flashoverاز رسم تغییرات دمای آتش برحسب زمان به
دست میآید (شکل  .)2شروع منحنی از لحظة افروزش بوده و
فرض میشود که اکسیژن به اندازه کافی وجود دارد .منحنی
شکل  2به صورت کامالً عمومی ارائه شده و بسته به شرایط
میتواند تغییرات زیادی نماید .با گسترش آتش به سطح زیر
سقف ،مساحت سطح داغ به مقدار زیادی افزایش مییابد و در
نتیجه تابش حرارت به طرف سطح مواد قابل احتراق به طور
محسوسی افزایش مییابد .در یک اتاق معمولی با مبلمان و
وسایل معمولی ،این اتفاق میتواند در دمای حدود  550درجه
سلسیوس رخ دهد .در این زمان باقیمانده مواد سوختنی به
سرعت به دمای شعلهوری خود رسیده و ظرف چند ثانیه کوتاه
مشتعل میشوند .این انتقال ناگهانی با نام "مرحله گرگرفتن
اتاق" ( )Room flashoverشناخته میشود و نشاندهندة
آغاز مرحله پایدار حریق است و در آن شعلههای آتش کل
فضای بسته را در برمیگیرد .باید توجه داشت که هر چقدر
سطح مواد سوختی بیشتر باشد احتمال رسیدن به لحظه گر
گرفتگی و تبدیل شدن شعلهها به یک آتشسوزی بزرگ بیشتر
است .بنابراین مصالح نازک کاری نقش بسیار مهم و کلیدی در
گسترش آتشسوزی در ساختمان دارند

شکل  -1آتشسوزی در یک فضای بسته
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نوع  1و  2جزو ساختارهای غیر قابل سوختن هستند و اجزای
آنها از مصالح غیر قابل سوختن میباشد .اجزای ساختمانی
ساختار نوع  1نسبت به ساختار نوع  2دارای درجه مقاومت
باالتری در برابر آتش است و به این علت محدودیتهای ابعادی
آن کمتر است .برای اطالع از الزامات مقاومت در برابر آتش به
آییننامه  682مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی مراجعه
شود.
شکل  -2منحنی استاندارد رشد حریق

 -3مرور روشهای طبقه بندی مصالح نازک
کاری از نظر خطر حریق و مقررات مربوط
ارزیابی عملکرد محصوالت ساختمانی در برابر حریق در دو
حوزه اصلی زیر صورت میگیرد:
الف ـ واکنش مواد در برابر آتش :میزان مشارکت یک فرآورده
در گسترش حریق است .از آزمایشهای مهم واکنش در برابر
آتش میتوان افروزشپذیری ،قابلیت سوختن ،پیشروی سطحی
شعله بر روی مصالح و فرآوردهها ،شدت رهایش گرما ،دود و
گازهای سمی بر اثر سوختن را نام برد .برای هر یک از این
مشخصات ،آزمایشهای متنوعی وجود دارد که بر حسب ابعاد
آزمایش ،نوع و کاربرد فرآورده مورد نظر و استاندارد مرجع
متفاوت است.
ب ـ مقاومت در برابر آتش :عبارت از توانایی یک فرآورده و
جزء ساختمانی برای جلوگیری از گسترش حریق از فضایی که
حریق در آن کامالً گسترش یافته به فضاهای مجاور است و با
آزمایشهای مقاومت در برابر آتش ارزیابی میگردد.
موضوع دیگر ارزیابی قابلیت سوختن مواد است که در مقررات
امریکایی تأثیر مهمی در ابعاد ساختمان دارد .بابراسکاس [ ]3با
توجه به روشهای عملکردی و مهندسی آتش ،نحوه کاربرد این
پارامتر در طبقه بندیهای متداول در مقررات ساختمانی امریکا
را نقد کرده و معتقد به جایگزینی شدت رهایش گرما به جای
آن است .اما به هر حال ،این طبقهبندی کماکان در مقررات
ساختمانی امریکا عامل تعیینکننده برای محدودیت ابعادی
ساختمانها است .این طبقهبندی در مقررات رسمی و
پیشنهادی موجود در ایران نیز وجود دارد که از جمله می توان
مبحث سوم و آییننامه  682مرکز تحقیقات راه ،مسکن و
شهرسازی [ ]4را نام برد .طبق این مقررات ،ساختارهای
ساختمانی به پنج نوع  1تا  5دستهبندی میشوند .ساختارهای

 -1-3مرور روشهای مهم بینالمللی برای طبقه بندی
خطرپذیری مصالح و فرآوردههای ساختمانی در برابر
آتش
یکی از پارامترهای قدیمی برای طبقهبندی مواد در برابر آتش،
سرعت و میزان پیشروی شعله بر روی نازککاریها است.
تحقیقات نشان میدهد که در پوشش سقفها باید حتیاالمکان
از کاربرد مصالح قابل سوختن پرهیز نمود .در حوزة
آزمایشهای مقیاس کوچک در استانداردهای بینالمللی ،روش
 ISO 5658برای ارزیابی این مشخصه تدوین شده است
(شکل .)3
آزمایشهای متعددی برای ارزیابی پیشروی شعله بر روی
مصالح درکشورهای مختلف استفاده شده است .از جمله
استاندارد بریتانیا و کوره اشتاینر را میتوان نام برد .در روش
امریکایی اشتاینر ،اندازهگیری نسبی پیشروی شعله و چگالی
دود در مقایسه با نوع بخصوصی از چوب بلوط قرمز و تخته
سیمانی مسلح با الیاف تحت شرایط ویژه در معرض آتش،
آزمون میشود .این آزمون یک روش سنتی قدیمی است و از
لحاظ علمی قابلیت رقابت با روشهای نوین بینالمللی و
اروپایی را ندارد .با این وجود در امریکا به علت تاریخچه موضوع
و وابستگی صنایع امریکایی هنوز استفاده میشود .البته در
ایاالت متحده نیز اثر روشهای جدید بینالمللی بر روی مقررات
و نیاز به تغییر آن مورد بحث است.

شکل  -3تصویری از آزمون پیشروی سطحی شعله طبق
استانداردهای  ISOو IMO
(آزمایشگاه آتش مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی)
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سعید بختیاری
از روشهای بسیار مهم برای تعین خطر مواد از نظر گسترش
آتشسوزی ،مشارکت آنها در رسیدن به نقطه گرگرفتن است.
نقطه گرگرفتن ،لحظهای بحرانی در آتشسوزی است که در آن
هیچ موجود زندهای در فضای وقوع آتشسوزی وجود نخواهد
داشت .بنابراین ایجاد ارتباط بین رفتار ماده در برابر آتش و
لحظه گرگرفتگی سراسری ،شاخص مناسبی برای ارزیابی
ریسک آتشسوزی مواد است .آزمون گوشه اتاق ،یک مدل برای
این پدیده است (شکل  .)4سوندستروم و گورانسون [ ]5بر
اساس نتایج آزمون گوشه اتاق ،یک طبقهبندی برای رفتار مواد
در برابر آتش پیشنهاد کردند .منبع افروزش یک مشعل گازی
در گوشه اتاق است که در  10دقیقه ابتدایی آزمون100kW ،
و سپس  300kWانرژی آزاد میکند .چنانچه اتاق تا  20دقیقه
به مرحله گرگرفتن نرسد ،آزمون قطع میشود .گرگرفتن
هنگامی رخ میدهد که شدت رهایش گرما به  1000kWبرسد
و تقریباً همزمان با خروج شعلههای آتش از درگاه اتاق است.
نمونه در کل نازککاری دیوار و سقف نصب میشود.
سوندستروم و گورانسون [ ]5با این روش بیش از  20ماده را
آزمون و یک روش طبقهبندی به صورت ارائه شده در شکل 5
پیشنهاد کردند .در این طبقهبندی ،کالس  Aمتناظر با
محصوالت با سوختن محدود است و موادی مانند پشمهای
معدنی و تخته گچی را در بر میگیرد .طبقه  Bموادی هستند
که در طول کل  20دقیقه آزمون ،به حالت گرگرفتگی نزدیک
میشوند ،اما گرگرفتگی رخ نمیدهد .به همین ترتیب سایر
طبقات به پدیده واقعی آتشسوزی مرتبط هستند.

آزمایشگاهی و مقرراتی ،چندان اقتصادی نیست .ویکستروم و
گورانسون [ 6و  ]7و ریچاردسون [ ]8تالش کردند تا با استفاده
از گرماسنجی مقیاس کوچک ،گرمای آزاد شده در آزمون گوشه
اتاق را پیشبینی نمایند .اوستمان و نوسبام ( Östman And
 9[ )Nussbaumو  ]10مطالعات گسترده تجربی و ریاضی
برای برقراری ارتباط بین نتایج گرماسنجی و نقطه گرگرفتن در
آزمون گوشه اتاق انجام دادند .همبستهسازی به وسیله زمان
افروزش و کل رهایش گرما به تنهایی موفق نبود .ترکیب شدت
رهایش گرما و زمان افروزش نتایج بهتری به همراه داشت .آنها
در پژوهش دیگری همبستگی بین پارامترهای مختلف به دست
آمده از آزمون گرماسنجی ،در  300ثانیه پس از افروزش و
زمان گرگرفتن در آزمون گوشه اتاق را بررسی کردند .بررسی
بر روی  39مصالح که اطالعات آنها از پروژههای اروپایی جمع
شده بود ،صورت گرفت .بهترین معادله با ضریب همبستگی
حدود  0/97به شرح زیر به دست آمد:
()1

b

t ig0.251.72
.3
THR1300

t fo  a

که در آن ( tfoثانیه) زمان گرگرفتن در آزمون گوشه اتاقtig ،
(ثانیه) زمان افروزش در گرماسنجی تحت تابش ،50kW/m2
 )J/m2( THR300کل رهایش گرما در مدت  300ثانیه پس از
افروزش تحت تابش  )kg/m3(  ،50kW/m2چگالی متوسط،
 aو  bاعداد ثابت هستند.
برخی از پژوهشگران از حاصل تقسیم پیک شدت رهایش گرما
به زمان افروزش ( ،)PRHR/TTIحاصل از آزمون گرماسنجی،

شکل  -4نمایی از دستگاه آزمون گوشه اتاق ISO 9705

شکل  -5حدود طبقه پیشنهاد شده برای آزمون گوشه اتاق []5

تحقیقات نشان داد که آزمون گوشه اتاق قابلیت بسیار خوبی
برای طبقهبندی واقعگرایانه رفتار مواد در برابر آتش دارد .اما
این آزمون هزینه باالیی داشته و تکرار آن برای کارهای

به عنوان شاخصی برای میل به گرگرفتگی ( Propensity To
 )Flashoverاستفاده کردهاند که تحت عنوان پارامتر x
معرفی شده است .هر چه مقدار پارامتر  xبزرگتر باشد ،زمینه
وقوع گر گرفتگی ناشی از سوختن ماده بیشتر است .پترال []11
با بررسی نتایج آزمونهای مختلف ،مطرح کرد که برخی از مواد
4
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به علت چگالی کم آنها یا حرارت اندکی که آزاد میکنند،
نمیتوانند باعث وقوع گر گرفتگی شوند ،حتی اگر پارامتر  xآنها
باال باشد .بنابراین الزم است تا عالوه بر پارامتر  ،xکل رهایش
گرما نیز در نظر گرفته شود .همچنین پژوهشهایی توسط
بختیاری و همکاران در زمینه رفتار مصالح در برابر آتش با
استفاده از روشهای مقیاس کوچک منتشر شده است [به
عنوان مثال .]16-12بختیاری و همکاران با آزمونهای متعدد
روشهای پترال و ریچاردسون را بهبود داده و اثر زمان افروزش
را نیز در طبقه بندی در نظر گرفتند.
بهترین و علمیترین روش طبقهبندی حال حاضر در دنیا ،روش
استاندارد واحد اروپایی است که به عنوان استاندارد ملی ایران
نیز تصویب شده و در آن مصالح بر اساس رفتار واکنش در برابر
آتش به طبقات  Aتا  Fطبقه بندی میشوند .طبقه  Aنشانگر
مصالح بدون اثر در آتشسوزی و  Fنشانگر مصالح با واکنش
غیر قابل قبول در برابر آتش و یا مصالح اظهار نشده (فاقد
نتیجه آزمایش) است .این طبقهبندی بر اساس ایجاد ارتباط
بین نتایج یک آزمون آتش مقیاس متوسط (به نام  )SBIبا
لحظه گرگرفتن در آزمون گوشه اتاق بنا شده است.
البته چند آزمون دیگر نیز صورت میگیرد.
تقریباً تمام مقررات ساختمانی در دنیا در این نکته مشترک
هستند که داشتن الزامات مربوط به نازککاری داخلی باید در
مقررات در نظر گرفته شود .سناریوی مرجع برای نازککاریها،
آزمون گوشه اتاق است که تقریباً نماینده یک اتاق معمولی
است .شدت رهایش گرمای مشعل در مقدار  ،300kWتقریباً
یک سوم شدت رهایش گرمای الزم برای گرگرفتن سراسری در
یک چنین اتاقی است .نشان داده شده است که چنین شدت
افروزشی در یک اتاق بزرگتر ،باعث آتشسوزی با گسترش
کندتر و زمان طوالنیتری برای رسیدن به گرگرفتن میشود
[ .]19پارامتر شدت گسترش حریق (Fire ( )FIGRA
 )Growth Rateو آزمون  SBIمیتوانند به خوبی وقوع
گرگرفتن در آزمون گوشه اتاق را پیشبینی کنند ،بنابراین
شرایط الزم برای برقراری ارتباط بین اجزای آنها برقرار شده
است .پارامتر  FIGRAبه طور گستردهای به عنوان یک ابزار
طبقهبندی خطر گسترش حریق محصوالت و سناریوهای
مختلف آتش سوزی به کار رفته و در کاربرد بسیار موفق بوده
است [ .]19کاربرد این پارامتر در چارچوب بخشنامه اروپایی از
 1998رسمی شده است [.]18

 -4روش طبقه بندی و الزمات واکنش در برابر
آتش برای مصالح نازککاری در تصرفها و
فضاهای مختلف و درمانی با توجه به شرایط
ایران
 -1-4روش طبقهبندی
دو حوزه مهم برای ارزیابی مصالح و سیستمهای ساختمانی،
واکنش در برابر آتش و مقاومت در برابر آتش است .در حوزه
واکنش در برابر آتش ،علمی ترین روش طبقه بندی ،روش
استاندارد اروپا است که به عنوان استاندارد ملی ایران نیز
پذیرفته شده [ ]20و به عنوان روش طبقهبندی ملی شناخته
میشود .در عین حال ،در این روش از دستگاهها و تجهیزات
پیشرفته استفاده میشود که برای ارزیابی اولیه و یا منظورهای
تحقیق و توسعه میتواند هزینهبر باشد .این آزمون در مقیاس
متوسط صورت میگیرد و  2/2متر مربع از نمونه مورد آزمون
قرار میگیرد (شکل  .)6برای ارزیابی اولیه و کارهای تحقیقاتی
می توان از روش ارائه شده در مراجع  15و  16و دستگاه
گرماسنج مخروطی استفاده نمود.

شکل  -6تصاویری از آزمون SBI
(آزمایشگاه آتش مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی)
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سعید بختیاری
 -2-4الزامات واکنش در برابر آتش برای نازککاریهای
ساختمان
در صورتی که قابلیت اشتعال و رهایش گرمای ناشی از سوختن
مصالح باال باشد ،میتواند باعث گسترش حریق به فضاهای
مجاور شود .این موضوع ن ه تنها کنترل و اطفای حریق را دشوار
میسازد ،بلکه باعث گسترش بیشتر حریق میشود .الزامات
واکنش در برابر آتش برای مصالح نازک کاری برای فضاهای
مختلف در جدول  1ارائه شده است.

مراجع مقررات ساختمانی امریکا نیز برای واکنش در برابر آتش
مصالح نازککاری در بیمارستانها و مراکز درمانی الزامات
سختتری را نسبت به ساختمانهای مسکونی و حرفهای ـ
اداری مطالبه نموده و تقریباً سختگیری مشابهی را اعمال
نموده است (با روش آزمون استاندارد امریکایی) ،بنابراین در
اینجا جدول  2برای فضاهای درمانی (برای کل فضاهای
بیمارستان) پیشنهاد میشود .امکان انجام تمام آزمونهای الزم
در آزمایشگاه آتش مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی
وجود دارد.

جدول  -1طبقه قابل قبول واکنش در برابر آتش برای مصالح نازک
کاری دیوار و سقف در فضاهای مختلف

 -3-4خواص برخی مصالح ایران در برابر آتش و بررسی

طبقه واکنش در برابر آتش قابل
()

قبول

محل کاربرد نازک کاری
دیوارها

سقفها

اتاقهای کوچک با مساحت حداکثر 4
مترمربع

C

C

سایر اتاقها

B

C

B

B

فضاهای ارتباطی (راهروها ،پلکان) ... ،

 .بدیهی است که برای هر طبقه قابل قبول واکنش در برابر
آتش قید شده در جدول ،طبقات بهتر از آن نیز قابل قبول
است .به عنوان مثال ،چنانچه طبقه قابل قبول  Dذکر شده
باشد ،طبقات  Aتا  Cنیز مورد قبول است.
سیستم ملی خدمات درمانی بریتانیا ،نسبت به مقررات ملی
ساختمان ،سطح باالتری از ایمنی حریق مصالح نازک کاری را
توصیه کرده و تأکید میکند که این الزامات نه فقط برای
فضاهای درمانی ،بلکه برای تمام فضاهای موجود در
بیمارستانها رعایت شود .این الزامات در جدول  2آمده است.
جدول  -2توصیه سیستم ملی خدمات درمانی بریتانیا برای محدودیت
مشخصات واکنش در برابر آتش مصالح نازک کاری دیوار و سقف در
فضاهای مختلف بیمارستانها
محل کاربرد
نازک کاری
اتاقهای کوچک با مساحت حداکثر:
الف ـ  4متر مربع برای فضاهای مسکونی
بـ  30متر مربع برای فضاهای غیر مسکونی

طبقه واکنش در برابر آتش
قابل قبول
D

سایر اتاقها

C

فضــاهای ارتبــاطی ســاختمان و مشــاعات در
آپارتمانها

B

()

تطبیقی نازک کاری بیمارستانهای  64تختخوابی بندر
گز و قرچک
برای کنترل مصالح نازککاری بیمارستانهای دست اقدام
سازمان مجری ،با الزامات تدوین شده مربوط به واکنش در برابر
آتش ،بررسی موردی بر روی جدول نازککاری نقشههای
بیمارستانهای  64تختخوابی بندر گز و قرچک به عمل آمد.
عمده مصالح به کار رفته در دیوارها و سقفها از نوع اندود گچ
و خاک ،سیمانکاری ،کاشی ،سنگ مرمریت ،گرانیت ،سقف
کاذب از جنس تخته گچی و  ...بود که اکثراً از نوع معدنی و
غیر قابل اشتعال بودند .رنگهای روغنی نیز به علت ضخامت
بسیار اندک و اجرا شدن روی زیر کار معدنی ،نمیتوانند تأثیری
بر روی ایمنی در برابر آتش داشته باشند .مصالح نازک کاری
مورد استفاده عمدتاً از نوع غیر قابل سوختن بود و مشکلی از
این نظر نداشتند (این موضوع نباید با مقاومت در برابر آتش
اشتباه گرفته شود .قابلیت اشتعال و مقاومت در برابر آتش دو
مفهوم مختلف هستند) .البته بعضاً از سنگ مصنوعی استفاده
شده که خواص آن در برابر آتش نیاز به آزمون و ارزیابی دارد.
الزم به ذکر است که عمدتاً سنگ مصنوعی در کف به کار رفته
و اهمیت کفپوش از این نظر کمتر از دیوارپوش و پوشش سقف
است ،اما با این وجود با توجه به نوع تصرف ،بهتر است این
مصالح نیز کنترل شوند .طبق جدول نازککاری ،در قرنیزها از
 MDFاستفاده شده بود که میتواند در حریق احتمالی
مشتعل شود ،اما به توجه به نوع کاربرد و حجم اندک مصالح
قرنیز ،موضوع چندان از اهمیت برخوردار نیست.
برای اطالعات در خصوص رفتار برخی مصالح موجود در ایران
در برابر آتش به مراجع  14تا  16مراجعه شود .در اینجا مقایسه
ریسک تعدادی از این مصالح در برابر آتش با استفاده از روش
پترال ارائه شده است .اطالعات الزم برای طبقهبندی در جدول3
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اما زمان افروزش این نمونه حدود  50ثانیه بوده است که باعث
شده پارامتر  xبرای آن  12/5شده و به تبع باعث کم شدن کل
رهایش گرما هم شده است (حدود .)18/4 MJ/m2

آورده شده است .در بین نمونههای آزمون شده ،تنها برای یک
نوع سنگ مصنوعی با رزین پلی استر و مواد کندسوز کننده،
میل به گرگرفتگی در محدوده کم به دست آمد که علت آن
زمان افروزش زیاد نمونه مورد آزمایش است ،به طوری که
علیرغم شدت رهایش گرمای زیاد (حدود ،)213 kW/m2
پارامتر  xبه کمتر از واحد رسیده است .این موضوع اثر بسیار
مهم زمان افروزش در خطر گسترش آتشسوزی را نشان
میدهد.
برای هر سه نمونه  PVCو نمونه پلیکربنات ،اگرچه مقدار
پارامتر  xنسبتاً زیاد است ،اما کل رهایش گرمای آن باال نبود،
بنابراین از نظر پارامتر ارزیابی خطر ،متوسط به دست آمده و در
کل نیز می توان آنها را دارای خطر متوسط مایل به پایین
ارزیابی کرد .علت اصلی خطر متوسط نمونههای PVC
ضخامت کم آنها بوده است (کمتر از  2میلیمتر) که باعث شده
جرم بسیار اندکی بر واحد سطح وجود داشته و خطر گسترش
آتشسوزی بر اثر سوختن این نمونهها را به طور نسبی کاهش
دهد .در مورد پلیکربنات موضوع متفاوت است .حداکثر شدت
رهایش گرمای حاصل از سوختن پلیکربنات بیش از kW/m2
 620بود که عدد فوقالعاده باالیی است.

اگر برای نمونهای مثل پلیکربنات آزمایش شده ،زمان افروزش
کوتاه و در حد  10تا  20ثانیه بود ،با یک نمونه فوقالعاده
خطرناک روبرو بودیم و کل رهایش گرمای آن نیز بسیار بیشتر
از مقدار به دست آمده میشد.
بدترین نتایج مربوط به نمونههای  HDF ،MDFو اپوکسی
است .یک اشکال روش پترال این است که برای دو پارامتر به
صورت کیفی و جداگانه ردهبندی ارائه شده است و لزوماً از کنار
هم گذاشتن آنها نمیتوان به یک نتیجه کمی دقیق دست
یافت .به عنوان مثال ،نمونه اپوکسی تنها نمونهای است که در
هر دو رده پارامتر  xو کل رهایش گرما در طبقه خطر زیاد قرار
میگیرد .اما به سادگی و به این دلیل نمیتوان نتیجه گرفت که
خطر نسبی آن مثالً بیشتر از  MDF-1است ،زیرا اگرچه کل
رهایش گرمای مربوط به  MDF-1خیلی کمتر از اپوکسی
است ،اما پارامتر  xآن به مراتب بیشتر است ،که میتواند خطر
گسترش آتشسوزی را در یک محدوده زمانی به مراتب باالتر
ببرد

جدول  -3ارزیابی خطر بر اساس روش پترال
کل رهایش گرما

پارامتر X
)(kW/m2.s

میل به گرگرفتگی

MDF-1

69/8

45/7

زیاد

متوسط

MDF-2

78/8

20/8

زیاد

متوسط

HDF

81/8

16/4

زیاد

متوسط

PVC-1

12/2

12/9

زیاد

متوسط

PVC-2

17/9

16/2

زیاد

متوسط

PVC-F

16/3

8/3

متوسط

متوسط

موکت

26/2

34/1

زیاد

متوسط

پلی کربنات

18/4

12/5

زیاد

متوسط

رزین اپوکسی

196/1

13/6

زیاد

زیاد

سنگ مصنوعی با پلی استر و
کندسوز کننده

57/0

0/9

کم

متوسط

کد نمونه

()MJ/m2

 -5نتیجه گیری
انتخاب صحیح مصالح در فضاهای مختلف توسط مهندسین
معمار میتواند از وقوع و گسترش آتشسوزیها جلوگیری

طبقه پارامتر ارزیابی
خطر

نماید و فرصت الزم برای تخلیه ساختمان و مقابله با حریق را
امکانپذیر سازد .بخصوص فضاهای بیمارستانی از این نظر
بسیار حساس هستند .پارامترهای مختلف مؤثر در این زمینه
7

سعید بختیاری
شامل اشتعالپذیری ،قابلیت سوختن ،گرمای ناشی از سوختن
مصالح و شدت رهایش گرما ،دود و گازهای سمی است.
روشهای معتبر طبقهبندی خطرپذیری مصالح در برابر آتش
بحث و مقایسه شد .روش طبقهبندی ملی ،آزمونهای آتش،
روش علمی مقیاس کوچک و الزامات آتش برای
نازککاریهای فضاهای مختلف ارائه گردید .الزامات خاص
فضاهای بیمارستانی به صورت خاص ارائه شد .نتایج طبقه
بندی روی برخی مصالح موجود در ایران نشان داد که بسیاری
از آنها از نظر حریق خطرناک هستند و می توانند باعث
گسترش شدید آتش سوزی در ساختمان شوند .بنابراین برای
انتخاب مصالح باید به نتایج آزمون و طبقه بندی آنها توجه
شود .مقایسه تطبیقی بیمارستانهای  64تختخوابی بندرگز و
قرچک نشان داد که (بر حسب اطالعات ارائه شده) دارای خطر
خاصی از این نظر نبودند.

تشکر و قدردانی:
الزم است تا از حمایتهای سازمان مجری ساختمانها و
تأسیسات دولتی و عمومی و مرکز تحقیقات راه ،مسکن و
شهرسازی برای انجام این پژوهش تشکر و قدردانی به عمل
آید .خصوصاً زحمات و همکاری آقایان مهندس اخباری،
مهندس شادمهر و مهندس عزیزی قدردانی میشود.
همکاریهای تمام کارکنان بخش مهندسی آتش مرکز مانند
همیشه شایسته قدردانی می باشد.
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Jamali Ashtiani, Masoud, 2015, Evaluation of
thermal fire hazard of 10 polymeric building
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[17] Kokkala, M., Göransson, U., Söderbom, J.,
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ﭼﻜﻴﺪﻩ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻓﻮﻻﺩﻱ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﮔﻮﺩﺑﺮﺩﺍﺭﻳﻬﺎ ﻳﺎ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻭ  ....ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺩﺭ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﺭﺑﺮﻱ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ
ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪﺍﻱ ،ﺳﻬﻞ ﺍﻧﮕﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﻭﻟﻴﻪ ،ﺿﻌﻒﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎ ﻭ ....ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ

ﺭﻓﻊ ﺍﻳﻦ ﻧﻘﻴﺼﻪ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮﺩﺍﺷﺖ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺠﺪﺩ ﺳﺎﺯﻩ ،ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻭﻡﺳﺎﺯﻱ ﺳﺘﻮﻥﻫﺎ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻋﻀﺎء ﺳﺎﺯﻩﺍﻱ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺳﺮﻭﻳﺲﺩﻫﻲ ﻣﺠﺪﺩ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ .ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺭﺍﻫﻬﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻭﻡﺳﺎﺯﻱ ﺍﻟﻤﺎﻥﻫﺎﻱ ﺳﺘﻮﻥ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻮﻻﺩﻱ ﻗﻮﻱﺗﺮ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ
ﺍﻋﻤﺎﻟﻲ ﻭ  ....ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﺭﻭﺷﻬﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﻤﭙﻮﺯﻳﺖ ﺑﺘﻦ ﻭ ﻓﻮﻻﺩ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﺭﺑﺮﻱ ﻭ ﺷﻜﻞﭘﺬﻳﺮﻱ ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻮﻻﺩﻱ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ

ﺳﺘﻮﻥﻫﺎﻱ

ﺩﻭﺑﻞ ﭘﺎﺑﺎﺯ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻻﺳﺘﻴﻚ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﺳﺘﻮﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺍﻻﺳﺘﻴﻚ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ

ﺗﻮﺟﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﺭﺑﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺘﻮﻥ ﺩﻭﺑﻞ ﭘﺎﺑﺎﺯ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺘﻦ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﻀﻮﺭ ﺑﺘﻦ ﺩﺭ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ

ﺩﺭ ﻭﺭﻕ ﺑﺴﺖ ﻣﻮﺍﺯﻱ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﻃﻮﻟﻲ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻳﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﺭﺑﺮﻱ ﺳﺘﻮﻥ ﺩﻭﺑﻞ ﭘﺎﺑﺎﺯ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

ﻭﺍژﮔﺎﻥ ﻛﻠﻴﺪﻱ :ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺳﺎﺯﻱ ،ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﻱ ﺩﻭﺑﻞ ﭘﺎﺑﺎﺯ ،ﺑﺘﻦ ،ﺍﺟﺰﺍء ﻣﺤﺪﻭﺩ ،ﺷﻜﻞ ﭘﺬﻳﺮﻱ

 -1ﻣﻘﺪﻣﻪ
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ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺧﺮﺍﺑﻲ ﺯﻟﺰﻟﻪﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ
ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻩ ﻭ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺳﺎﺯﻩﺍﻱ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭﻗﻮﻉ ﺯﻣﻴﻦﻟﺮﺯﻩ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﺘﻮﻥﻫﺎﻱ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎﻱ
ﻓﻮﻻﺩﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﺭﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﻩ )ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺑﺎﺭﻫﺎﻱ ﻟﺮﺯﻩﺍﻱ(
ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺁﻥﻫﺎ ﻭ ﮔﺎﻫﺎً ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﺎﺯﻩﻫﺎ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻤﻨﻈﻮﺭ ﺭﻓﻊ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻈﻴﺮ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪﺍﻱ ،ﺳﻬﻞﺍﻧﮕﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﻭﻟﻴﻪ،
ﺿﻌﻒﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎ ﻭ ....ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ
ﺍﺯﻃﺮﺡﻫﺎﻱ ﻣﻘﺎﻭﻡﺳﺎﺯﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺯﻟﺰﻟﻪﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺑﻢ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ
ﺳﺘﻮﻥﻫﺎﻱ ﭘﺎﺑﺎﺯ ﺑﺎ ﺑﺴﺖﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺯﻱ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﺭﻫﺎﻱ ﻟﺮﺯﻩ ﺍﻱ
ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺳﺎﺯﻱ ﺳﺘﻮﻥﻫﺎﻱ ﭘﺎﺑﺎﺯ ﻳﻌﻨﻲ ﺭﻭﺵ ﭘﺮ

ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻳﻦ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ ﺟﻬﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺁﻥﻫﺎ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﺁﻥ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮔﺮﺩﺩ .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ
ﻣﻘﺎﻭﻡﺳﺎﺯﻱ ﺳﺘﻮﻥﻫﺎﻱ ﭘﺎﺑﺎﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﭘﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ،
ﻣﺪﻝﺳﺎﺯﻱ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺪﺩﻱ ﺳﺘﻮﻥ ﻓﻠﺰﻱ ﭘﺎﺑﺎﺯ ﻗﺒﻞ ﻭ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﺮ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﺭﺑﺮﻱ ﻧﻬﺎﻳﻲ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺍﻣﻴﺪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺑﺎ
ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺘﻮﻥﻫﺎﻱ ﭘﺎﺑﺎﺯ
ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﺎﻡ ﻣﻮﺛﺮﻱ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ.
 -1-1ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ

ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﺑﺰﺭگ ﻟﺮﺯﻩﺧﻴﺰ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ
ﺍﻟﭙﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺯﻟﺰﻟﻪﻫﺎﻱ ﺷﺪﻳﺪﻱ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻮﻗﻮﻉ
ﻣﻲﭘﻴﻮﻧﺪﺩ .ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  1340ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﺯﻣﻴﻦﻟﺮﺯﻩﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺩﺭ
ﻣﻮﺍﻗﻌﻲ ﻭﻳﺮﺍﻥ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻭ ﺗﻠﻔﺎﺕ
11

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻨﻲ ،ﻋﻠﻲ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻠﻬﻲ ،ﻫﻮﻣﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﭘﻮﺭ ﻛﻮﻣﻠﻪ ،ﺍﻣﻴﺮﻋﺒﺎﺱ ﻳﺰﺩﻱ ﺯﺍﺩﻩ
ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎﺭﺗﺮﻳﻦ ﺁﻥﻫﺎ
ﺯﻣﻴﻦﻟﺮﺯﻩﻱ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮﺭﺳﻲﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺭﻭﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎ ﻭﻳﺮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺁﺳﻴﺐ
ﺩﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻧﺸﺎﻥﺩﻫﻨﺪﻩ ﺿﻌﻒﻫﺎﻱ ﻋﻤﻴﻖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﻳﺎ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﻥﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺗﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭ ﺩﺍﺩﻥ ﻃﺮﺡﻫﺎﻱ ﻣﻘﺎﻭﻡﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ
ﺳﺎﺯﻩﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺳﺎﺯﻩﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻳﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻘﺎﻭﻡﺳﺎﺯﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺯﻩﻫﺎﻱ ﺁﺳﻴﺐﺩﻳﺪﻩ
ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻳﺎ ﮔﻮﺩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ )ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ( ،ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ
ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﺮﻭﺯﺭﺳﺎﻧﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﺎﺯﻩ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﺎﺯﻩ ﻭ
ﺳﺘﻮﻥﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪﺍﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺍﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻭﻡﺳﺎﺯﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺿﺮﻭﺭﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺳﺖ .
ﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺯﻟﺰﻟﻪﻫﺎﻱ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ
ﺍﺯﺳﺘﻮﻥﻫﺎﻱ ﭘﺎ ﺑﺎﺯ ﺑﺎ ﺑﺴﺖﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺯﻱ ﺗﺤﺖ ﺑﺎﺭﻫﺎﻱ ﻟﺤﻈﻪﺍﻱ ﺩﺭ
ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺑﺴﺖﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺩﭼﺎﺭ ﻛﻤﺎﻧﺶ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ .ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﺭ
ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻋﺪﻡ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ
ﺍﺳﺖ ،ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺍﻳﻦ ﺳﺘﻮﻥﻫﺎ
ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎﺭ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺿﻌﻴﻒ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﻟﺬﺍ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ
ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮﺍﻥ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺳﺘﻮﻥ ﺩﺭ ﻗﺎﺏﻫﺎﻱ
ﺧﻤﺸﻲ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺸﻮﺩ .ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎﻱ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺳﺘﻮﻥﻫﺎ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮﺩ؟ ﺁﻳﺎ ﺁﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ
ﺑﺤﺮﺍﻧﻲ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﺭﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ؟ ﺍﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﻲ
ﺍﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺍﻳﻦ
ﺳﺘﻮﻥﻫﺎ ﺁﻣﺪ؟ ﻣﻘﺎﻭﻡﺳﺎﺯﻱ ﺳﺘﻮﻥﻫﺎﻱ ﭘﺎﺑﺎﺯ ﺑﺎ ﭘﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻥﻫﺎ ﺍﺯ
ﺑﺘﻦ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﺭﺑﺮﻱ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺁﻥﻫﺎ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻟﺮﺯﻩ-
ﺍﻱﺷﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﻌﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ
ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻮﺩ.
-2-1

ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﭘﻴﺸﻴﻦ

ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻘﺎﻭﻡﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﺑﺎﺭﺑﺮﻱ ﺳﺘﻮﻥﻫﺎ ﭘﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻥﻫﺎ ﺍﺯ ﺑﺘﻦ ﺍﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺻﻮﺭﺕ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮﺭﻳﻜﻪ ﺍﻛﺜﺮﺍً ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﺘﻮﻥﻫﺎﻱ ﺑﺎﻛﺲ ﻭ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺮﺑﻊ ﻳﺎ ﺩﺍﻳﺮﻩﺍﻱ ﺟﺪﺍﺭ
ﻧﺎﺯﻙ ،ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ]-8
[1

ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺘﻮﻥﻫﺎﻱ ﭘﺎﺑﺎﺯ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ Sahoo .ﻭ  Raiﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻱ ﻧﺎﻭﺩﺍﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﺴﺖ ﻣﻮﺍﺯﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﺮﺩﻧﺪ ] .[9ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﺖﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺯﻱ ﺩﺭ
ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﻃﻮﻝ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﺁﻥ ﺳﺘﻮﻥﻫﺎ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ
ﺧﻤﺸﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺳﺘﻮﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  2003ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺳﺘﻮﻥﻫﺎﻱ ﺟﺪﺍﺭﻩ
ﻧﺎﺯﻙ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﻮﻉ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺩﺍﻳﺮﻩ ،ﻣﺮﺑﻊ ﻭ ﻣﺮﺑﻊ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﺨﺖ
ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺣﺎﻟﺖ
ﺧﺎﻟﻲ ﻭ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺑﺘﻦ ،ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﺬﺏ ﺍﻧﺮژﻱ ،ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻭ
ﺷﻜﻞﭘﺬﻳﺮﻱ ﺳﺘﻮﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺮ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ
].[10
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺁﻥﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺩﺍﻳﺮﻩﺍﻱ ﺍﺛﺮ ﻣﺤﺼﻮﺭﺷﺪﮔﻲ
ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻦ ﺭﺍ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻄﺮ ﺑﻪ
D
)( ≤ 40
t
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ
ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻛﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺩﺭﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﻜﻞ ﺍﺛﺮ ﻣﺤﺼﻮﺭﺷﺪﮔﻲ ﺑﺘﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﻴﺴﺖ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻻﺗﻴﻜﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﺮﺽ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﺘﻮﻥ ﺯﻳﺎﺩ
B
)( ≥ 30
 . tﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ
ﺍﺳﺖ

ﺟﻬﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺛﺮ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﺷﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﻱ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﻜﻞ ﭘﺮ
ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺴﻠﺢ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺘﻦ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﻛﻪ
ﻧﺘﻴﺠﺘﺎً ﺍﺛﺮ ﻣﺤﺼﻮﺭﺷﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ
ﻭ ﺁﻥ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﺎﻣﻮﺗﻬﺎ ﻭ ﻗﻄﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ
ﺳﺘﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻛﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻭﺭﻗﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺟﻮﺵ
ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺗﺤﺖ ﺑﺎﺭ ﻣﺤﻮﺭﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ] .[11ﻛﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﺤﻮﻩ ﻛﻤﺎﻧﺶ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺍﻳﻦ ﺳﺘﻮﻥﻫﺎ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺮ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺁﻥﻫﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ
ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮﺩﺍﺷﺖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺮﺯﻱ ﻭ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺧﻴﺰ ﺑﺎﺭ
ﺳﺘﻮﻥﻫﺎﻱ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﺍﺩﻧﺪ.
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ،2005ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺭﻭﻱ  27ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺘﻮﻥ ﻓﻠﺰﻱ ﺟﺪﺍﺭ
ﻧﺎﺯﻙ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ].[12
ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻱ ﺳﺘﻮﻥ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺑﺘﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ
ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ،ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﺑﺘﻦ ﺩﺍﺧﻞ
ﺳﺘﻮﻥ ،ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺳﺘﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﺑﺎﺭ ﻣﺤﻮﺭﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ .ﺩﺭ
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺪﺩﻱ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ  Euro code 4ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ
12

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﻣﺴﻜﻦ ،ﺩﻭﺭﻩ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ 20
ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎﺭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ
 Euro code 4ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺘﻮﻥﻫﺎﻱ ﺧﻤﺸﻲ ﺗﻚ ﻣﺤﻮﺭﻩ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ
ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺑﺎﺭ ﻣﺤﻮﺭﻱ ﻭ ﺑﺎﺭ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﻣﺎ
ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﻱ ﺧﻤﺸﻲ ﺩﻭ ﻣﺤﻮﺭﻩ ﺑﺎﺭ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ
ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ  Euro code 4ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺸﺎﻥ
ﺩﺍﺩ.
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  2009ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺎ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﻱ ﭘﺎﺑﺎﺯ ﺑﺎ
ﺑﺴﺖ ﻣﻮﺍﺯﻱ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﻟﻲ ﻭ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ ،ﺗﺤﺖ ﺑﺎﺭ
ﻣﺤﻮﺭﻱ ﻭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺪﺩﻱ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺮ ﺷﺪﻥ ﺳﺘﻮﻥ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﺑﺮﻱ ﻧﻬﺎﻳﻲ ،ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺪﺩﻱ ،ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﺑﺴﺖ ﻫﺎ
ﺩﺭ ﺑﺎﺭ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺘﻮﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ ] .[13ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﮔﻴﺮﻱ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﻱ ﺩﻭﺑﻞ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﺭﺑﺮﻱ ﺑﻴﻦ  42ﺗﺎ  55ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺳﺨﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻭ
ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﻱ ﺩﺭ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  Patil ،2012ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﻱ ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﺩﺍﻳﺮﻩﺍﻱ ﺟﺪﺍﺭﻧﺎﺯﻙ ﭘﺮ
ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ ﺭﺍ ﻣﺪﻝﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺗﺤﺖ ﺑﺎﺭ ﻣﺤﻮﺭﻱ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺪﺩﻱ ﻛﺮﺩ
ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺭﻭﺵ  Eurocode 4ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ
ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  Zeghicheﻭ  Chaouiﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮﺩ ].[14
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻓﻮﻻﺩ ﺟﺪﺍﺭﻩ ﻭ ﺑﺘﻦ
ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎﺭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﺑﺎﺭ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ Eurocode
ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩ.
ﺧﻠﺨﺎﻟﻴﻬﺎ ﻭ ﺭﺯﺍﻗﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺘﻮﻥﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺑﺴﺖ ﻣﻮﺍﺯﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺯﻟﺰﻟﻪﺧﻴﺰ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺟﻬﺖ ﺑﻪﺳﺎﺯﻱ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺮﻛﺮﺩﻥ ﻫﺴﺘﻪ
ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺳﺘﻮﻥﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺳﺘﻮﻥ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ
ﺩﺍﺩﻧﺪ ] .[15ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺁﻥﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﺑﻪﺳﺎﺯﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺯﻩ
ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺟﻬﺖ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

 16ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ  3.20ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺯﻱ 40
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﺖ )ﺷﻜﻞ . (1

ﺷﻜﻞ  -1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﺘﻮﻥ ﺩﻭﺑﻞ ﺑﺎ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺘﻦ

ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺪﻝ ﻓﻮﻕ ﺍﺯ ﻣﺪﻝ ﻣﺸﺎﺑﻪ ] [13ﻛﻪ ﺩﺭ
ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﺘﻮﻥ ﺑﺎ
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺘﻮﻥ  A1ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ ﺑﺎ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ
 ABAQUSﻣﺪﻝﺳﺎﺯﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻟﻤﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﮔﺮﻩﺍﻱ
 Shellﺍﻟﻤﺎﻥ ﺑﻨﺪﻱ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺻﻠﺐ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ
ﺳﺘﻮﻥﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪﻩ ﻣﺪﻝﺳﺎﺯﻱ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺪﻝﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ Pinned-Fixed
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ  2ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ.

 -2ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺳﻨﺠﻲ ﺁﻥ ﺑﺎ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻱ ﻗﺒﻠﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ،ﻣﺪﻝ ﺳﺘﻮﻥ ﭘﺎﺑﺎﺯ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﺩﺭ
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﺎﺯﻩﻫﺎﻱ ﻓﻠﺰﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ
ﻣﺪﻝ ﺳﺘﻮﻧﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﺩﻭﺑﻞ  IPE160ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺎ ﻣﺮﻛﺰ

ﺷﻜﻞ  -2ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﻮﻉ Pinned-Fixed
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ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻨﻲ ،ﻋﻠﻲ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻠﻬﻲ ،ﻫﻮﻣﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﭘﻮﺭ ﻛﻮﻣﻠﻪ ،ﺍﻣﻴﺮﻋﺒﺎﺱ ﻳﺰﺩﻱ ﺯﺍﺩﻩ
ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻝﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﺎﻥ  C3D10ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ
ﻓﻮﻻﺩ ﻭ ﺑﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﻥ:
)C3D10 (10-node quadratic tetrahedron
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺼﺎﻟﺢ:
ﻓﻮﻻﺩ:
Elastic-Plastic
with
strain
hardening
ﺑﺘﻦ:
Damage Plasticity
ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ ] [13ﺟﻬﺖ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺳﻨﺠﻲ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﭘﺮﻭﺳﻪ ﻣﺪﻝﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﻥ
ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺪﻝ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ
ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺒﻨﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺩﺭ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ] [13ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﺭ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺪﻝﻫﺎﻱ ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﻱ
ﺷﺪﻩ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﺪﻭﺩ  %10ﻗﺎﺑﻞ
ﺭﻭﻳﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺮﺯﻱ
ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺭﻭﺵ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺪﺩﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﺭﺑﺮﻱ ﺳﺘﻮﻥ ﺩﻭﺑﻞ ﻓﻠﺰﻱ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺮ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ
ﺑﺘﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺘﻮﻥ  B1A1ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ  %42ﻭ
ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺘﻮﻥ  C1A2ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ  %55ﺑﺎﺭﺑﺮﻱ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺮ ﺷﺪﻥ
ﺳﺘﻮﻥ ﺩﻭﺑﻞ ﭘﺎﺑﺎﺯ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ
ﻛﺮﻧﺶ ﺑﺘﻦ ﻭ ﻓﻮﻻﺩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻱ
ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺘﻦ ﻭ ﻓﻮﻻﺩ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺎﺱ ﻣﺼﺎﻟﺢ ،ﺩﺭ
ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﺘﻮﻥ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ،ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻮﻉ ﺍﻧﺪﺭﻛﻨﺶ ﺗﻤﺎﺳﻲ ﺑﺘﻦ ﻭ ﻓﻮﻻﺩ (Merged-
) contactﺩﺭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﺭﺑﺮﻱ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪﺍﻧﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ
ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎﺭ ﻣﺤﻮﺭﻱ ﺧﺎﻟﺺ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﻧﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﺪﺩﻱ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ
ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺩﺭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ
ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ  1ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺗﺄﻳﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﻨﺠﻲ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺳﻪ ﺗﻴﭗ ﺳﺘﻮﻥ
ﻣﺪﻝﺳﺎﺯﻱ ﺷﺪﻧﺪ .ﺩﺭ ﻣﺪﻝ ﺍﻭﻝ ﺳﺘﻮﻥ ﺩﻭﺑﻞ ﭘﺎﺑﺎﺯ ﺑﺎ ﺑﺴﺖ ﻣﻮﺍﺯﻱ
ﻭ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻣﺪﻝ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺘﻮﻥ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﭘﺮﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ C25 ,
C35ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ .ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻝ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ ﺍﺯ
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﻧﺪﺭﻛﻨﺶ ﺑﺘﻦ ﻭ ﻓﻮﻻﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺒﻠﻲ
] [13ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ .ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﺸﺎﺭﻱ ﺭﻭﻱ ﻣﺪﻝ ﺍﻋﻤﺎﻝ
ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺑﺎﺭ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺳﺘﻮﻥ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ ﭘﺮ ﻭ ﻣﺪﻝﺳﺎﺯﻱ
ﺷﺪﻩ )ﺳﺘﻮﻥ  (B1A1ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻭ ﺑﺎ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺳﺎﻝ  2009ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.

 -3ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺪﻝ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ

ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺍﻟﻤﺎﻥﻫﺎﻱ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎﻥ ﻭ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﻛﺮﻧﺶ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺑﺎﺭﻫﺎﻱ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻭﺿﻌﻴﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺗﻨﺶ-ﻛﺮﻧﺶ ﺩﺭ ﺑﺴﺖﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺯﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭﺍﻗﻊ
ﺷﺪ .ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﺴﺖﻫﺎﻱ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﭘﺎﻱ ﺳﺘﻮﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺷﻜﻞﻫﺎﻱ  3ﺗﺎ 9
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺳﺘﻮﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﺑﺎﺭ ﻧﻬﺎﻳﻲ
ﺍﺳﺖ.

ﺷﻜﻞ  -3ﺳﺘﻮﻥ ﺩﻭﺑﻞ ﭘﺎﺑﺎﺯ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻓﻮﻻﺩ )(fy

ﺷﻜﻞ  -4ﺳﺘﻮﻥ ﺩﻭﺑﻞ ﭘﺎﺑﺎﺯ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻓﻮﻻﺩ )(fu
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ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﻣﺴﻜﻦ ،ﺩﻭﺭﻩ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ 20

ﺷﻜﻞ  -5ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺩﺭ ﺳﺘﻮﻥ ﺩﻭﺑﻞ ﭘﺎﺑﺎﺯ ﭘﺮ C 25
ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ

ﺷﻜﻞ  -6ﻛﻤﺎﻧﺶ ﺳﺘﻮﻥ ﺩﻭﺑﻞ ﭘﺎﺑﺎﺯ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ C 25

ﺷﻜﻞ  -8ﻛﻤﺎﻧﺶ ﺳﺘﻮﻥ ﺩﻭﺑﻞ ﭘﺎﺑﺎﺯ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ C 35

ﺷﻜﻞ  -9ﻛﻤﺎﻧﺶ ﺑﺘﻦ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺳﺘﻮﻥ ﺩﻭﺑﻞ ﭘﺎﺑﺎﺯ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ
C 35

ﺷﻜﻞ  -7ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺩﺭ ﺳﺘﻮﻥ ﺩﻭﺑﻞ ﭘﺎﺑﺎﺯ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ
ﺑﺘﻦ C 35

ﺍﺷﻜﺎﻝ  3ﻭ  5ﻭ  7ﻧﺸﺎﻥﺩﻫﻨﺪﻩ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻔﺎﺻﻞ
ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺩﺭ ﺳﺘﻮﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﭘﺎﻱ ﺳﺘﻮﻥ
ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺮﺍﺑﺮ  0.70ﻃﻮﻝ ﺍﺯ ﺑﺎﻻﻱ ﺳﺘﻮﻥ ﺍﺳﺖ .ﺍﺷﻜﺎﻝ 4
ﻭ  6ﻭ  8ﻧﺸﺎﻥﺩﻫﻨﺪﻩ ﻛﻤﺎﻧﺶ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺳﺘﻮﻥ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩﺷﺪﮔﻲ ﺑﺘﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﻛﻤﺎﻧﺶ
ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﻤﻲﺩﻫﺪ.
ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﻜﻞﭘﺬﻳﺮﻱ ﺍﻟﻤﺎﻥﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ
ﺑﺎﺭ -ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺘﻮﻥ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ 2IPE160
) FILLED (C250kg/cm2ﻭ 2IPE160 FILLED
) (C350kg/cm2ﻭ ﺳﺘﻮﻥ ﺩﻭﺑﻞ ﭘﺎﺑﺎﺯ 2IPE160ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ .ﻻﺯﻡ ﺑﺬﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﺭﺩﻩ  C25ﻭ  C35ﺟﻬﺖ
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ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻨﻲ ،ﻋﻠﻲ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻠﻬﻲ ،ﻫﻮﻣﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﭘﻮﺭ ﻛﻮﻣﻠﻪ ،ﺍﻣﻴﺮﻋﺒﺎﺱ ﻳﺰﺩﻱ ﺯﺍﺩﻩ
ﻣﻘﺎﻭﻡﺳﺎﺯﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺷﻜﻞ  10ﻧﺸﺎﻥﺩﻫﻨﺪﻩ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ
ﺑﺎﺭ -ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎﻥ ﺩﻭ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺳﺖ.

ﻧﺸﺎﻥﺩﻫﻨﺪﻩ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺗﻨﺶ–ﻛﺮﻧﺶ ﺩﺭ ﺑﺴﺖﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺯﻱ ﭘﺎﻱ
ﺳﺘﻮﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺳﺘﻮﻥ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﺑﺘﻦ ﺍﺳﺖ.

ﺷﻜﻞ  -10ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺑﺎﺭ -ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎﻥ

ﺷﻜﻞ  -11ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺗﻨﺶ ﺩﺭ ﺑﺴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺯﻱ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻭ ﭘﺎﻱ ﺳﺘﻮﻥ

ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﻜﻞ  10ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﻱ ﺩﻭﺑﻞ ﭘﺎﺑﺎﺯ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﺍﻻﺳﺘﻴﻚ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺍﻳﻦ
ﺳﺘﻮﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺍﻻﺳﺘﻴﻚ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﺑﺎﺭﺑﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺘﻮﻥ ﺩﻭﺑﻞ ﭘﺎﺑﺎﺯ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺘﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺧﻮﺑﻲ
ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺑﻌﺪ ﺷﻜﻞﭘﺬﻳﺮﻱ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ
ﺿﻌﻴﻒﺗﺮﻱ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ.
ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﻳﮕﺮﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﺎﻭﻡﺳﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﺻﺮﻑ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﺭﺑﺮﻱ
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻞ ﺳﺎﺯﻩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺑﺮ
ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻣﺒﺤﺚ ﺳﺘﻮﻥ ﻗﻮﻱ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻴﺮ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﺷﻜﻞﭘﺬﻳﺮﻱ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﻣﻲﺩﻫﺪ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﻜﻞ  10ﻣﺤﺮﺯ ﺍﺳﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ
ﺑﺘﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪﺍﻧﻲ ﺑﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺑﺎﺭ– ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ
ﺍﻻﺳﺘﻴﻚ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﺘﻦ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﻭﻓﻴﻞ
ﺩﻭﺑﻞ ﭘﺎﺑﺎﺯ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺘﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﺎﺭﺑﺮﻱ ﺍﻟﻤﺎﻥﻫﺎ
ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻲ ﺷﻴﺐ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎﻱ ﺑﺎﺭ -ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎﻥ ﻫﺮ ﺳﻪ
ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﺘﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻧﺪﻛﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺩﺭ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﻭﻓﻴﻞ ﺩﻭﺑﻞ ﭘﺎﺑﺎﺯ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺘﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺨﺘﻲ ﺭﺍ
ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎﻱ ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﺟﻬﺖ
ﻓﺎﺋﻖ ﺁﻣﺪﻥ ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻧﺮﻡ ) (Soft Storyﻳﺎ
ﻃﺒﻘﻪ ﺿﻌﻴﻒ ) (Weak Storyﺷﻴﻮﻩ ﻣﻘﺎﻭﻡﺳﺎﺯﻱ ﺳﺘﻮﻥﻫﺎ ﺑﺎ
ﭘﺮﻛﺮﺩﻥ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ ﺍﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺨﺘﻲ ﻃﺒﻘﻪ
ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻧﻴﺰ ﻟﺤﺎﻅ ﻭ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ
ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺯ ﺍﻫﻢ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺗﻨﺶ ﺩﺭ ﺑﺴﺖﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺯﻱ ﺍﺳﺖ ﺷﻜﻞ 11

ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻓﻮﻕ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﺘﻦ ﺩﺭ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ
ﺳﺘﻮﻥﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ ﺩﺭ ﻭﺭﻕ ﺑﺴﺖ ﻣﻮﺍﺯﻱ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ
ﻃﻮﻟﻲ ﺳﺘﻮﻥﻫﺎ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ
ﺳﺘﻮﻥ ﺩﻭﺑﻞ ﭘﺎﺑﺎﺯ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

 -4ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﺍﺛﺮ ﭘﺮ ﺷﺪﮔﻲ ﺑﺘﻦ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺩﻭﺑﻞ ﭘﺎﺑﺎﺯ ﺳﺘﻮﻥ
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﻨﺠﻲ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ  abaqusﺑﺎ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺳﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﺘﻮﻥ 2IPE160 FILLED
2IPE160
FILLED
ﻭ
)(C250Kg/cm2
) (C350Kg/cm2ﻭ ﺳﺘﻮﻥ ﺩﻭﺑﻞ ﭘﺎ ﺑﺎﺯ  2IPE160ﻣﺪﻝ ﻭ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺑﺎﺭ -ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎﻥ ﺳﺘﻮﻥﻫﺎﻱ ﺩﻭﺑﻞ ﭘﺎﺑﺎﺯ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ
ﺑﺘﻦ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺍﻻﺳﺘﻴﻚ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﻧﺸﺎﻥ
ﻣﻲﺩﻫﺪ .ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﺘﻮﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺍﻻﺳﺘﻴﻚ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﺭﺑﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺘﻮﻥ ﺩﻭﺑﻞ ﭘﺎﺑﺎﺯ ﺑﺪﻭﻥ
ﺑﺘﻦ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺑﻌﺪ ﺷﻜﻞﭘﺬﻳﺮﻱ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻣﻘﻄﻊ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻱ
ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺿﻌﻴﻒﺗﺮﻱ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﺭﺑﺮﻱ ﺳﺘﻮﻥﻫﺎﻱ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪﻩ ،ﺑﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ
ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻣﺒﺤﺚ ﺳﺘﻮﻥ ﻗﻮﻱ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻴﺮ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺷﻜﻞﭘﺬﻳﺮﻱ ﺳﺎﺯﻩ ﻭ ﺿﺮﻳﺐ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻩ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻧﺤﻮﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺛﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﺳﺨﺘﻲ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ .ﺍﺿﺎﻓﻪ
ﺷﺪﻥ ﺑﺘﻦ ﺩﺭ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺳﺘﻮﻥﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ ﻳﺎ
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 ﺑﺮﺭﺳﻲ،1991 ، ﻣﻬﺮﺍﻥ، ﺳﻴﺪ ﺭﺯﺍﻗﻲ، ﻣﺤﻤﺪ، ﺧﻠﺨﺎﻟﻲﻫﺎ.[15]
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻓﻮﻻﺩﻱ ﺑﺎ ﺳﺘﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺑﺴﺖ ﻣﻮﺍﺯﻱ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻠﻴﻞ
.ﺍﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺭﻭﺷﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﺁﻥ
ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ
. ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺗﺒﺮﻳﺰ.ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﮔﺴﻞ ﻫﺎﻱ ﻓﻌﺎﻝ
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ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﺭﺑﺮﻱ ﺩﺭ ﻭﺭﻕ ﺑﺴﺖ ﻣﻮﺍﺯﻱ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﻃﻮﻟﻲ
ﺳﺘﻮﻥﻫﺎ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺘﻮﻥ
.ﺩﻭﺑﻞ ﭘﺎﺑﺎﺯ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ

:ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭ ﺗﺸﻜﺮ

ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭ ﺗﺸﻜﺮ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ
ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻳﻦ
. ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﺪﺍﺭﻧﺪ7/92/1-512 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ
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شبیهسازی عددی عملکرد کلکتور خورشیدی جذب مستقیم با استفاده از نانوسیال
نانولوله کربنی-آب/اتیلنگلیکول
شهرام دلفانی ،1مریم کرمی
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 1عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی ،بخش تأسیسات مکانیکی و الکتریکی
 2عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه خوارزمی
نویسنده مسئول :شهرام دلفانیdelfani@bhrc.ac.ir ،

چکیده
عملکرد مناسب کلکتورهای خورشیدی جذب مستقیم (حجمی) که در آنها تابش خورشیدی مستقیما توسط محیط سیال دریافت
میشود ،باعث شده تحقیقات پیرامون این نوع کلکتور طی سالهای اخیر روند رو به رشدی داشته باشد .در این تحقیق ،عملکرد
کلکتور خورشیدی جذب مستقیم با استفاده از نانولولههای کربنی پراکنده شده در مخلوطی از آب و اتیلنگلیکول به عنوان سیال
عامل به صورت عددی بررسی شده است .یک مدل عددی سهبعدی برای بررسی تأثیر مشخصههای مختلف مانند ضریب گسیل
سطح داخلی و عمق کلکتور ،همچنین جزءحجمی و دبی سیال عامل برپارامترهای عملکردی کلکتور یعنی دمای خروجی و کارایی با
استفاده از نرمافزار فلوئنت  15توسعه یافته است .برای گسستهسازی و حل معادله انتقال تابش و معادالت بقا به ترتیب روش ابعاد
گسسته و روش سیمپل بکار رفته است .خواص حرارتی و تابشی نانوسیالهای تهیه شده با جزءحجمیهای مختلف با استفاده از
روشهای تجربی تعیین شده است .نتایج نشان داد که در صورت استفاده از سیال شفاف ،کارایی و دمای خروجی کلکتور با افزایش
ضریب گسیل سطح داخلی کلکتور افزایش مییابد .افزایش جزء حجمی نانوسیال و عمق کلکتور نیز به افزایش کارایی و دمای
خروجی منجر میشود.

واژگان کلیدی :کلکتور خورشیدی جذب مستقیم ،شبیهسازی عددی ،نانوسیال ،نانولوله کربنی

 -1مقدمه
آب گرمکنهای خورشیدی ،به عنوان یک فناوری انرژیهای
تجدیدپذیر با کاربری در ساختمانهای مسکونی ،استفاده از
سوختهای فسیلی همچنین مشکالت زیستمحیطی ناشی از
آن را کاهش میدهد .کلکتور خورشیدی ،به عنوان جزء اصلی
این سیستمها ،نقش مهمی در کارایی تبدیل انرژی خورشیدی
به انرژی مفید ،ایفا میکند .کارایی کلکتورها براساس اینکه چه
مقدار از انرژی حرارتی برخوردی روی سطح کلکتور به سیال
عامل منتقل میشود ،تعریف میگردد .کمینه کردن اتالف
حرارتی خروجی و بیشینه کردن جذب تابش خورشید ،به بهبود
کارایی کلکتور منجر خواهد شد.
نقاط ضعف کلکتورهای سطحی (مانند کلکتورهای صفحه
تخت) مانند محدودیت در چگالی شار ورودی ،اتالف حرارتی
نسبتا زیاد و مشکالت مربوط به خوردگی باعث شد که اواخر
دهه  80از مفهوم جذب مستقیم برای جذب تابش خورشید

بهره گرفته شود .در کلکتورهای جذب مستقیم یا حجمی ،عبور
نور از حجم سیال به جای محدود کردن آن به سطح ،باعث
افزایش کارایی کلکتور میگردد []1؛ در حالی که انواع دیگر
کلکتور ،تابش خورشید را توسط سطح جذب میکنند و این امر
به باالرفتن دمای سطح و در نتیجه ،افزایش اتالفات حرارتی به
محیط بیرون از طریق سطح منجر میشود.
از سوی دیگر ،سیالهای عامل رایج در کلکتورهای خورشیدی
مثل (آب ،اتیلنگلیکول ،پروپیلنگلیکول) در جذب مستقیم نور
خورشید (به دلیل شفافیت و ضریب عبور نور باال) کارایی
مناسبی ندارند و قسمت اعظم آن را از خود عبور میدهند؛ این
سیالها به ترتیب  %9/250 ،%13/57و  %9/062از انرژی
خورشیدی ورودی را در عبور از الیه سیال با ضخامت 10
میلیمتر جذب میکنند [ .]2بنابراین مفهوم جذب مستقیم
زمانی مفید خواهد بود که سیال عامل مناسبی بکار رود یا برای
بهبود خواص سیال عامل متداول راهکاری اندیشیده شود.
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یکی از اولین کلکتورهای جذب مستقیم با استفاده از سیال
عامل مایع ،کلکتوری بود که با استفاده از یک سیال سیاه (آب
دارای جوهر هندی) برای جذب مستقیم تابش و بهبود کارایی
در اوخر دهه  1970آزمایش گردید [ .]3این سیال سیاه،
محلول آب حاوی ذرات سیاه رنگ با تجمعاتی به اندازه میکرون
بود که در لولههای پالستیکی شفاف که به صورت کویلی
درآمده بود ،جریان یافته و در معرض تابش خورشید قرار گرفته
بود .میناردی و چانگ در تحقیق خود بیان کردند که به دلیل
حذف فلز از ساختمان کلکتور و استفاده از شیشه یا پالستیک
عالوه بر کاهش هزینهها ،مشکالت خوردگی نیز مرتفع خواهد
شد [.]3
پیشرفتهای فناوری نانو باعث گردید تا در سالهای اخیر
محققان تأثیر استفاده از نانوسیال (سوسپانسیون مایع -نانوذره)
به عنوان سیال عامل را روی بهبود کارایی کلکتور خورشیدی
جذب مستقیم در مقایسه با کلکتور صفحه تخت مطالعه کنند.
در حقیقت ،جذب مستقیم میتواند با پراکنش توسط ذرات
کوچک داخل سیال عامل به شدت افزایش یابد .عالوه بر مزیت
جذب حجمی ،مساحت سطح  1گرم ذرات  0/5میکرونی حدود
 6𝑚2است که منجر به مساحت زیاد جذب در غلظتهای
نسبتا کم ذره میگردد [ .]4به عنوان اولین تحقیق ،تیاگی و
همکاران[ ]5سوسپانسیون نانوذره آلومینیوم در آب را به عنوان
سیال عامل در نظر گرفته و با مطالعه عددی عملکرد کلکتور،
به این نتیجه دست یافتند که تحت شرایط کاری مشابه،
افزایش کارایی  % 10با استفاده از کلکتور جدید نسبت به یک
کلکتور خورشیدی صفحه تخت بدست میآید .اولین مطالعه
تجربی روی کلکتورهای خورشیدی جذب مستقیم نانوسیال -
بنیان ،توسط اتانیکار و همکاران [ ]6انجام شد که در آن ،نتایج
حاصل از مدل عددی براساس کار تیاگی و همکاران [ ]5با
نتایج تجربی حاصل از ساخت یک میکروکلکتور مقایسه شده و
افزایش حدود  5درصد کارایی کلکتور جذب مستقیم با استفاده
از نانوذرات گرافیت ،نانولوله کربنی و نقره نسبت به کلکتورهای
معمول تأیید گردید.
الجوردی و همکاران [ ]7کاربرد نانوسیالهای گرافیت را در
جذب تابش خورشیدی به صورت عددی بررسی نمودند .نتایج
آنها نشان داد که نانوسیال گرافیت با جزء حجمی
 %0/000025بیش از  %50تابش ورودی را جذب میکند؛
درحالی که ،تنها  0/0045دالر بر لیتر افزایش هزینه را در
بردارد.

انتقال حرارت و تولید انتروپی در کلکتور خورشیدی جذب
مستقیم حاوی نانوسیال مس-آب توسط پروین و همکاران []8
با استفاده از مدلسازی دوبعدی معادالت حاکم ،مورد بررسی
قرار گرفته است .تمرکز مطالعه آنها روی تأثیر جزء حجمی
نانوذرات و عدد رینولدز روی عدد نوسلت ،تولید انتروپی و
کارایی کلکتور بوده است .نتایج حاصل نشان داد که با افزایش
جزء حجمی و عدد رینولدز ،عدد نوسلت و تولید انتروپی
افزایش مییابد.
بررسی مطالعات انجامشده نشان میدهد که مهمترین مطالعات
عددی انجام شده درباره کلکتورهای خورشیدی جذب مستقیم
دما پایین با استفاده از نانوسیال به عنوان سیال عامل ،مطالعه
عددی تیاگی و همکاران [ ]5و مطالعه عددی پروین و همکاران
[ ]8است که در اولی معادله تابش به صورت یکبعدی و معادله
بقای انرژی به صورت دوبعدی و در دومی معادله تابش به
صورت یکبعدی و معادالت بقای جرم ،مومنتم و انرژی به
صورت دوبعدی حل شده است .ضمن اینکه ،تعیین خواص
حرارتی و تابشی در آنها با استفاده از روشهای عددی صورت
گرفته است .بنابراین تحلیل عددی جامعتر عملکرد کلکتور
خورشیدی جذب مستقیم به عنوان کلکتور جاذب تابش در یک
آبگرمکن خورشیدی ،ضروری به نظر میرسد و در این تحقیق
به آن پرداخته شده است.
به همین منظور ،عملکرد کلکتور خورشیدی جذب مستقیم
نانوسیال بنیان با توسعه یک مدل سهبعدی بررسی میشود.
پس از انتخاب و تهیه نانوسیال مناسب ،به عنوان اولین گام،
خواص حرارتی و تابشی نانوسیال با استفاده از روشهای تجربی
اندازهگیری میشود .در ادامه ،مدل عددی براساس معادالت
بقای جرم ،مومنتم و انرژی به طور همزمان با معادله انتقال
تابش حاکم بر کلکتور جذب مستقیم توسعه داده میشود .پس
از بررسی عدم وابستگی نتایج به شبکه ،مدل با استفاده از نتایج
مطالعات عددی دیگران صحتسنجی میشود .سپس ،تأثیر
مشخصههای عملکردی بر کارایی کلکتور مانند نوع سطح پایین
داخلی و عمق کلکتور ،دبی ورودی و جزء حجمی نانوسیال با
استفاده از این مدل عددی بررسی میگردد.

 -2مدل ریاضی
مدل عددی توسعهیافته در این تحقیق ،مدل ترکیبی شامل
معادالت بقای جرم ،مومنتم و انرژی و معادله انتقال تابش برای
بررسی رفتار کلکتورهای جذب مستقیم است .بدین منظور
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معادالت بقای جرم ،مومنتم و انرژی و همچنین انتقال تابش به
صورت همزمان حل شده و عالوه بر تعیین توزیع دمای داخل
کلکتور ،کارایی آن نیز پیشبینی میگردد.

منجر میشود .همچنین فرض میشود که نانوذرات برای مدت
نامحدود در سیال به صورت معلق باقی بمانند و همراه با سیال
و با سرعت لغزش ناچیز حرکت میکنند [.]9
شرایط اولیه و مرزی زیر در تحلیل انرژی کلکتور بکار میرود:

 -1-2معادالت بقا
معادله بقای جرم برای جریان سهبعدی پایای سیال تراکمناپذیر
داخل کلکتوربه شکل زیر است:
𝑤𝜕 𝑣𝜕 𝑢𝜕
+
+
=0
𝑧𝜕 𝑦𝜕 𝑥𝜕

𝑥 = 0, 0 < 𝑦 < 𝐻,0 < 𝑧 < 𝑊: 𝑇(0, 𝑦, 𝑧) = 𝑇𝑖𝑛 , 𝑢(0, 𝑦, 𝑧) = 𝑈0
( -4الف)
𝑇𝜕
| 𝑘𝑦 = 0, 𝑥, 𝑧 > 0 : −
𝜕𝑦 𝑦=0
) 𝑏𝑚𝑎𝑇 = (1 − 𝜏𝑔 − 𝜌𝑔 )𝐺𝑇 − ℎ(𝑇𝑔 −

()1

( -4ب)

معادالت بقای مومنتم برای جریان سهبعدی پایای سیال
تراکمناپذیر داخل کلکتور به صورت زیر است:
𝑢𝜕
𝑢𝜕
𝑢𝜕
𝑣+
) 𝑤+
𝑥𝜕
𝑦𝜕
𝑧𝜕
𝑃𝜕
𝑢𝜕2𝑢 𝜕2𝑢 𝜕2
=−
)+ 𝜇 ( 2 + 2 + 2
𝑥𝜕
𝑥𝜕
𝑦𝜕
𝑧𝜕
( -2الف)
𝑣𝜕
𝑣𝜕
𝑣𝜕
𝑢( 𝜌
𝑣+
) 𝑤+
𝑥𝜕
𝑦𝜕
𝑧𝜕
𝑃𝜕
𝑣𝜕2 𝑣 𝜕2 𝑣 𝜕2
=−
)+ 𝜇 ( 2 + 2 + 2
𝑦𝜕
𝑥𝜕
𝑦𝜕
𝑧𝜕
( -2ب)
𝑤𝜕
𝑤𝜕
𝑤𝜕
𝑢( 𝜌
𝑣+
𝑤+
)
𝑥𝜕
𝑦𝜕
𝑧𝜕
𝑃𝜕
=−
𝑧𝜕
𝑤𝜕2𝑤 𝜕2𝑤 𝜕2
)+𝜇( 2 + 2 + 2
𝑥𝜕
𝑦𝜕
𝑧𝜕
( -2پ)
𝑢( 𝜌

معادله بقای انرژی برای جریان سهبعدی پایای سیال تراکم-
ناپذیر با جمله تولید انرژی تابشی ،به شکل نهایی زیر درمیآید:

𝑇𝜕
𝑇𝜕
𝑇𝜕
𝑣+
) 𝑤+
𝑥𝜕
𝑦𝜕
𝑧𝜕
𝜕
𝑇𝜕
𝜕
𝑇𝜕
𝜕
𝑇𝜕
= ( (𝑘 ) +
)) 𝑘( (𝑘 ) +
𝑥𝜕 𝑥𝜕
𝑦𝜕 𝑦𝜕
𝑧𝜕 𝑧𝜕
𝑟𝑞 ∙ 𝛻 + 𝜇𝜑 −
()3

𝑢( 𝑃𝑐𝜌

که در آن𝝋،تلفات لزجت𝝆 ،چگالی 𝒄𝒑 ،گرمای ویژه𝒌 ،ضریب
هدایت حرارتی و 𝒓𝒒 شار حرارتی تابشی است که با حل معادله
انتقال تابش قابل محاسبه است.
هدف ،حل معادله ( )1تا ( )3در هندسه کلکتور جذب مستقیم
به منظور بدست آوردن میدان سرعت ،فشار و دماست .میدان
محاسباتی مورد استفاده در حل معادالت و شبیهسازی عملکرد
کلکتور در شکل  1نشان داده شده است .فرض میشود که
نانوذرات با سیال پایه دمای یکسانی دارد .نسبت سطح به حجم
زیاد این ذرات به انتقال حرارت آنی آنها به محیط پیرامون

که در آن  𝑻𝒊𝒏 ،دمای سیال ورودی  𝑼𝟎 ،سرعت سیال
ورودی 𝑮𝑻 ،شار خورشیدی برخوردی روی کلکتور و 𝒉ضریب
انتقال حرارت مرکب جابجایی و تشعشع با محیط در دمای
𝒃𝒎𝒂𝑻𝝉𝒈 =0/9 ،و 𝝆𝒈 =0/05ضرایب عبور و انعکاس شیشه
است𝑻𝒈 .دمای سطح باالی شیشه است که از حل معادله
هدایت حرارتی در شیشه بدست میآید .به عبارت دیگر ،سطح
فوقانی شیشه ،حرارت را با مکانیزمهای جابجایی و تشعشعی از
دست میدهد .سطح سمت چپ کلکتور در شکل  1به عنوان
ورودی با دما و سرعت ثابت در نظر گرفته میشود .در سایر
سطوح یعنی پشت و دیوارههای کلکتور ،شرط مرزی آدیاباتیک
در نظر گرفته شده است .در خروج نیز از شرط مرزی فشار
نسبی صفر استفاده شده است .شرط مرزی عدم لغزش نیز در
دیوارهها لحاظ شده است.
 -2-2معادله انتقال تابش
در معادله بقای انرژی (معادله  )3جمله شار حرارتی تابشی
(  )𝑞rجزء مجهوالت مسأله است که برای محاسبه آن نیاز به
تعیین تغییرات شدت تابش در سیال است؛ این تغییرات
براساس معادله انتقال تابش که تغییرات تابش را در یک محیط
جذبکننده ،گسیلکننده و پراکنشکننده تعیین میکند،
محاسبه میگردد [:]10
𝜆𝑖𝑑
)𝑆( 𝑏𝜆𝑖 𝜆𝑎𝐾 = −(𝐾𝑎𝜆 + 𝐾𝑠𝜆 )𝑖𝜆 (𝑆) +
𝑆𝑑
4
𝐾
𝑖𝜔𝑑) 𝑖𝜔 + 𝑠𝜆⁄4 ∫ 𝑖𝜆 (𝑆, 𝜔𝑖 )  (𝜔,
𝜔𝑖 =0

()5

که 𝜆𝑖شدت تابش طیفی𝑖𝜆𝑏 ،گسیل جسم سیاه پالنک  ،تابع
فاز پراکنش ω ،زاویه فضایی و  Sمسیر دلخواه است𝐾𝑎𝜆 .
ضریب جذب طیفی و 𝜆𝑠𝐾 ضریب پراکنش طیفی است .جمع
این ضرایب 𝜆𝑒𝐾ضریب میرایی طیفی را نتیجه میدهد.
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میشود که کارایی جذب (  )𝑄aλغالبا رابطه خطی با اندازه ذره
2

دارد .این امر حتی با وجود عبارت  αدر جمله موهومی معادله

شکل -1میدان محاسباتی سهبعدی کلکتور جذب مستقیم

پراکنش توسط نانوذرات براساس تقریب پراکنش رایلی (که در

( -7الف) درست است چرا که  .α ≪1بنابراین ،میتوان از
جمله سوم معادله انتقال تابش یعنی ازدیاد تابش در اثر
پراکنش تابش برخوردی توسط محیط صرف نظر نمود
(.)≅ 𝐾𝑠𝜆 0
با سادهسازیهای فوق ،معادله ( )5به معادله زیر تبدیل میشود:
𝜆𝑖𝑑
)𝑆( 𝑏𝜆𝑖 𝜆𝑎𝐾 = −𝐾𝑎𝜆 𝑖𝜆 (𝑆) +
𝑆𝑑

()8

آن پارامتر اندازه بسیار کوچکتر از یک است یعنی α =1
𝐷𝜋

)𝑚 3𝑓𝑣 𝑄𝑒𝜆 (,
𝐷2

= 𝜆𝑒𝐾

()6

و ) 𝒅𝒊𝒖𝒍𝒇𝒏𝒎(= (𝒏 + 𝒊𝒌)𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒍𝒆𝒔 ⁄

𝝀𝒆𝑸 کارایی میرایی
ضریب شکست نرمالشده ذره است .همانطور که در شکل 2
مشاهده میشود در اندازههای ذره و جزء حجمیهای بسیار
کوچک ،فرض رژیم پراکنش مستقل که محاسبات خواص
اپتیکی را آسان میکند ،قابل استناد است .درنتیجه ،کارایی
میرایی ،مجموع کارایی جذب ( 𝝀𝒂𝑸) و پراکنش ( 𝝀𝒔𝑸) است
که از روابط زیر بدست میآید [:]5
𝝀𝒂𝑸
𝜶𝟒 =

𝟏 𝒎𝟐 −
𝟐 { 𝒎𝑰 ×
𝟏[
𝟐𝒎 +
𝟖𝟑 𝜶𝟐 𝒎𝟐 − 𝟏 𝒎𝟒 + 𝟐𝟕𝒎𝟐 +
+
(
)
}]
𝟐 𝟏𝟓 𝒎𝟐 +
𝟑 𝟐𝒎𝟐 +
(-7الف)
𝟐

𝟏 𝟖 𝟒 𝒎𝟐 −
𝟐 (| 𝜶
|)
𝟑
𝟐𝒎 +
( -7ب)

= 𝝀𝒔𝑸

با بررسی معادله ( )8میتوان دریافت که کارایی پراکنش
(  )𝑄sλبا توان چهارم اندازه ذره تغییر میکند .بعالوه ،معلوم

پراکنش مستقل

پراکنش وابسته

پارامتر اندازه ذرهα ،

≪ 𝜆 ) در مقایسه با تابش جذب شده کوچک است [ .]6از
نظر فیزیکی ،پراکنش رایلی به عنوان رژیمی که در آن اندازه
ذره بسیار کوچکتر از طول موج تابش برخوردی است ،تعریف
می شود .براساس تقریب پراکنش رایلی و فرض پراکنش
مستقل (شکل  ]11[ )2که در محدوده جزء حجمی نانوذرات
کمتر از  %0/6است ،ضریب میرایی برای یک ذره کروی از رابطه
زیر بدست می آید:

جزء حجمی ذره𝑓𝑣 ،

شکل  -2رژیم پراکنش مستقل و وابسته []11

این معادله نه تنها کاهش شدت تابش طیفی در راستای 𝑆 را بر
حسب ضریب میرایی نانوسیال نشان میدهد؛ بلکه افزایش آن
را نیز بواسطه تابش حرارتی از نانوسیال در دماهای باال لحاظ
میکند .گسیل تابش ناشی از باال رفتن دمای محیط ( 𝑏𝜆𝑖) با
استفاده از رابطه تابش جسم سیاه یعنی رابطه ( )9محاسبه
میشود:
))𝑧 𝑖𝜆𝑏 (𝜆, 𝑇(𝑥, 𝑦,
2ℎ𝑐 2
=
𝑐ℎ
( 𝑝𝑥𝑒[ 𝜆5
]) − 1
𝑇 𝐵𝑘𝜆

() 9

که  ℎثابت پالنک 𝑘𝐵 ،ثابت بولتزمن 𝑐 ،سرعت نور در محیط و
 λطول موج است.
همانطور که در شکل  1مشاهده می شود ،کلکتور در باال توسط
شیشه ای که ضریب عبور نور باالیی دارد ،محدوده شده است.
سطح پایین کلکتور میتواند بازتابنده کامل ( 𝜌𝑤 ≈1در نتیجه
 )𝜀𝑤 ≈0و یا جاذب کامل ( ،)𝜀𝑤 ≈0باشد .پس از حل معادله
انتقال تابش ،شار حرارتی تابشی برای محیط غیرپراکنشی از
رابطه زیر بدست میآید [:]10
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)𝑆( 𝑟𝑞 ∙ ∇
)𝑆 = 4 ∫ 𝐾𝑎𝜆 [𝑖𝑏 (,
𝜋1 4
𝜆𝑑 ] 𝑖𝜔𝑑)𝜔 ∫ 𝑖 (, 𝑆,
4𝜋 𝜔𝑖 =0 

−

()10

در نهایت ،پس از حل معادالت بقای جرم ،مومنتم و انرژی
همزمان با معادله انتقال تابش ،توزیع دمای خروجی از کلکتور و
در نتیجه ،کارایی آن با استفاده از رابطه زیر محاسبه میشود:
) 𝑛𝑖𝑇 𝑚̇𝑐𝑃 (𝑇̅𝑜𝑢𝑡 −
𝑇𝐺𝐴

=

()11

که ̇𝑚 نرخ جریان جرمی سیال جاری در کلکتور Tin ،و ̅out
T
دماهای متوسط ورودی و خروجی سیال است A .سطح باالیی
کلکتور و  𝐺Tشار خورشیدی برخوردی روی کلکتور است.

 -3تهیه نانوسیال و خواص تابشی و حرارتی آن
در این تحقیق ،از نانولوله کربنی عاملدار (با گروه اسیدی
کربوکسیل) ،برای تهیه نانوسیالها بهره گرفته شده است .از
مخلوط  %70آب و  %30اتیلنگلیکول (حجمی) به عنوان سیال
پایه برای تهیه نانوسیالها استفاده شده است .از میان روشهای
موجود جهت تهیه نانوسیال ،از روش دومرحلهای استفاده شده
است .در این روش ،مقدار معین از نانوذره مورد نظر با استفاده
از التراسونیک میلهای مدل هیلشر  400وات به مدت  30دقیقه
مستقیماً با سیال پایه مخلوط میشود .به منظور جلوگیری از
گرمایش بیش از حد ،مخلوط به طور متناوب التراسونیک
میشود .مدت زمان استراحت معموالً  2دقیقه در نظر گرفته
میشود تا فرصت الزم برای خروج حرارت از نمونه تأمین شود
[ .]12مقدار نانو ماده الزم برای تهیه نمونههای نانوسیال با
جزءحجمی مختلف در جدول  1آمده است.
تعیین خواص تابشی و ترموفیزیکی نانوسیالهای تهیه شده در
این تحقیق ،گام اول در بررسی عملکرد کلکتور جذب مستقیم
است .خواص ترموفیزیکی مهم در معادالت حاکم بر سیستم-
های انتقال حرارت شامل ظرفیت گرمایی ویژه ،چگالی ،لزجت
و ضریب هدایت حرارتی است .در صورتی که سیال عامل
سیستم حرارتی ،نانوسیال باشد ،باید از خواص ترموفیزیکی
مربوط به نانوسیال در حل معادالت بهره برد .در محدوده جزء
حجمی مورد استفاده در این تحقیق ( ،)𝑓𝑣 < 10-4میتوان
چگالی ،ظرفیت گرمایی و لزجت نانوسیال را با دقت باال مانند
سیال پایه در نظر گرفت [ .]9تنها خاصیت ترموفیزیکی

نانوسیال که تغییر قابل توجهی نسبت به سیال پایه از خود
نشان میدهد ،ضریب هدایت حرارتی است .افزایش این
خاصیت طوری است که حتی در غلظتهای پایین نانوسیال نیز
مشاهده میشود [ .]12بنابراین صرف نظر کردن از تغییر
ضریب هدایت حرارتی نانوسیال نسبت به سیال پایه ،خطای
قابل توجهی را در مدل عددی ایجاد خواهد کرد .با توجه به
توضیحات فوق ،در این تحقیق ،عالوه بر تعیین خواص تابشی،
ضریب هدایت حرارتی نانوسیالها نیز اندازهگیری شده و در
مدل عددی لحاظ شده است.
 -1-3خواص حرارتی
در این تحقیق از روش سیم داغ گذرا برای اندازهگیری ضریب
هدایت حرارتی نانوسیالها توسط دستگاه آنالیز حرارتی ساخت
دکاگون آمریکا (KD2 Pro thermal analyzer Decagon
) devices, Inc., USAبهره گرفته شده است .در هر آزمایش
برای هر نمونه نانوسیال سه اندازهگیری به صورت مجزا (با دقت
اندازه گیری  )±5%و با فاصله زمانی  15دقیقه صورت گرفته و
در نهایت میانگین عددی آنها به عنوان ضریب هدایت حرارتی
نمونه محاسبه و گزارش شده است .در شکل  3ضریب هدایت
حرارتی سه نمونه نانوسیال نانولوله کربنی با جزء حجمیهای
متفاوت در دماهای مختلف نشان داده شده است .از نتایج
پیداست که ضریب هدایت حرارتی نانوسیالها با افزایش دما،
افزایش مییابد .عالوه بر این ،ضریب هدایت حرارتی نمونهها با
افزایش جزء حجمی در سیال پایه نیز باال میرود .این امر بدلیل
حضور نانوذرات بیشتر با ضریب هدایت حرارتی باالتر نسبت به
سیال پایه است .به عنوان مثال ،نتایج شکل  4نشان میدهد که
افزایش ضریب هدایت حرارتی نمونه  f3با جزء حجمی
 25ppmنسبت به سیال پایه %9/2 ،در ℃ 25و  %18/6در
℃ 60است ،درحالی که این افزایش برای نمونه  f1با جزء
حجمی  %10/0 ،100 ppmدر ℃ 25به  %54/4در ℃60
است.
جدول  -1جزء حجمی و جرم نانومواد در  100میلیلیتر سیال پایه
نمونه
f1
f2
f3

جزء حجمی ()ppm

جرم نانوماده (میلیگرم)
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دلفانی ،کرمی
1

سیال پایه
0.9

)f2 (fv=50ppm
)f1 (fv=100ppm

0.8

0.7

0.6

0.5

W/mKضریب هدایت
حرارتی،
𝐾𝑚𝑊/
Thermal
Conductivity,

)f3 (fv=25ppm

0.4
70

60

40

50

30

20

10

o

Temperature,
C
دما℃ ،

شکل  -3تغییرات ضریب هدایت حرارتی نانوسیالهای نانولوله
کربنی با دما برای جزء حجمیهای مختلف

کوئت از جنس کوارتز با طول مسیر  10میلیمتر با نانوسیال پر
میشود .در پرکردن کوئت دقت میشود تا از وجود هرگونه
حباب جلوگیری شود .هر اندازهگیری برای سه بار تکرار میشود
تا دقت نتایج تضمین شود.
طیفهای عبور نور از نمونههای نانوسیال نانولوله کربنی در
مقابل هوا در شکل  5مشاهده میشود .بدیهی است که وجود
نانومواد عبور نور از سیال پایه را به میزان قابل توجهی کاهش
داده و در نتیجه ،مقدار نور جذب شده را افزایش میدهد.
باندهای جذب قوی برای نانوسیالها نیز مانند سیال پایه در
محدوده بین  900تا  1000نانومتر ،همچنین در  1200نانومتر
دیده میشود .عالوه بر این ،در حدود  1400نانومتر ،نانوسیالها
در برابر تابش ورودی کدر هستند باند جذب دیگری در حدود
 250نانومتر در طیفهای عبور نور از نمونههای نانولوله کربنی
مشاهده میشود .برای بررسی بهتر خواص تابشی نمونهها ،ضریب

درصد افزایشضریب هدایت حرارتی

میرایی ( K)با استفاده از میزان عبور نور و براساس قانون بیر-

لمبرت ( 𝐿) )𝑇() = 𝑒 −𝐾(محاسبه میشود .در این قانونL ،
طول مسیر عبور نور از نمونه یعنی  10میلیمتر است .ضریب
میرایی نانوسیالهای نانولوله کربنی در شکل  6نشان داده شده
است .همانطور که از شکل پیداست ،حضور  100ppmنانولوله
کربنی ،ضریب میرایی سیال پایه آب-اتیلنگلیکول را در منطقه نور
مرئی حدود  60برابر افزایش میدهد.

شکل  -4درصد افزایش ضریب هدایت حرارتی نمونههای نانوسیال
نانولوله کربنی نسبت به سیال پایه در دماهای ℃  25و ℃60

از شکل  4همچنین میتوان نتیجه گرفت که افزایش ضریب
هدایت حرارتی در دماهای باال نسبت به دماهای پایین ،بارزتر
است .چرا که عالوه بر افزایش ضریب هدایت حرارتی سیال پایه
با دما ،ضریب هدایت حرارتی نانوذرات نیز با افزایش دما،
افزایش مییابد.

 -4روش حل عددی و صحتسنجی
در این تحقیق ،مدلسازی سهبعدی معادالت حاکم شامل
معادالت بقای جرم ،مومنتم و انرژی و معادله انتقال تابش با
استفاده از نرمافزار فلوئنت 15.0انجام شده است.
سیال پایه

100

)f4 (fv=12.5ppm
)f3 (fv=25ppm
)f2 (fv=50ppm
)f1 (fv=100ppm

90
80

 -2-3خواص تابشی

50
40

عبور% ،

با بررسی خواص تابشی میتوان جزء حجمی بهینه که در آن
بیشترین جذب تابش صورت میگیرد ،تعیین نمود .به همین
منظور ،طیفهای عبور نور از نمونههای نانوسیال با استفاده از
اسپکتروفوتومتر دوپرتویی ساخت شرکت Perkin-Elmer
 Lambda 1050با دقت  ±0.0004%اندازهگیری شده است.
تأثیر بازتابهای چندگانه در سطح مشترک هوا ،شیشه و سیال
ناچیز فرض شده است .تئوری محیط مؤثر نشان میدهد که
این فرض برای جزء حجمیهای کم درست است [ .]13یک
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سیال پایه
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شکل  -7بررسی عدم وابستگی حل به شبکه

شکل  -6ضریب میرایی طیفی نمونههای نانوسیال نانولوله کربنی با
جزء حجمیهای مختلف

0.9

نتایج تجربی
نتایج عددی

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3

کارایی

برای حل عددی معادله انتقال تابش از روش ابعاد گسسته
استفاده شده است .در این روش کل میدان به چندین حجم
کنترل و مرزها به چندین سطح کنترل تقسیم میشود .معادله
انتقال تابش برای هر حجم کنترل در چندین جهت زاویهای
( 𝒎𝝎𝒅 به تعداد  )Mنوشته شده و به صورت جداگانه برای هر
یک از جهات حل میگردد .اگر به تعداد  Nحجم کنترل وجود
داشته باشد ،با کمک شرایط مرزی میتوان 𝑁 × 𝑀 معادله
دیفرانسیل خطی نوشت که با حل آنها ،مقدار تابش ( 𝒎𝒊) در
هر نقطه و هر جهت بدست میآید .میزان کل تابش در هر
نقطه با محاسبه جمع برداری تابشهای محاسبهشده بدست
میآید .برای حل معادالت بقا نیز از الگوریتم سیمپل استفاده
شده است .شبکه سازمانیافته یکنواخت مستطیلی برای شبکه-
بندی میدان محاسباتی بکار رفته است .برای بررسی دقیق
جریان در حال توسعه در ناحیه ورودی و همچنین در نزدیکی
دیواره از شبکه ریز استفاده شده است .قبل از ارائه نتایج
بدستآمده از مدل عددی ،عدم وابستگی نتایج آن به شبکه ،با
استفاده از تغییر اندازه شبکه بررسی شده و نتیجه آن در شکل
 7آمده است .همانطور که از شکل پیداست دمای خروجی با
استفاده از شبکه 100×100 ×30بخوبی با نتایج شبکه ×20
100× 100منطبق شده است؛ لذا تعداد گره  20در عمق
کلکتور مناسب است .در جهت طول نتیجه حاصل از شبکه
 200×200 ×40با شبکه  100×100 ×40هماهنگی قابل
قبولی دارد .بنابراین ،شبکه  100×100 ×20برای حل جریان
نانوسیال در مدل استفاده شده است.
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شکل  -8مقایسه کارایی عددی و تجربی برحسب اختالف دمای
کاهشیافته در دبی 𝐬(0/020𝒌𝒈⁄سیالعامل )f1

برای صحتسنجی مدل عددی از نتایج تجربی کرمی و
همکاران [ ]14بهره گرفته شده است .شکل  8مقایسه کارایی
عددی و تجربی برحسب اختالف دمای کاهشیافته در دماهای
ورودی مختلف و دبی 0/020𝑘𝑔⁄sرا نشان میدهد .بدیهی
است که جزء حجمی صفر مربوط به سیال پایه است .اختالف
بیشینه  %5بین نتایج عددی و تجربی ،صحت مدل عددی
توسعهیافته در این تحقیق را تایید میکند.

 -5بحث و نتایج
پس از صحتسنجی مدل عددی توسعهیافته ،مدل سهبعدی
کلکتور جذب مستقیم با استفاده از نرمافزار فلوئنت مورد
بررسی قرار گرفته است .به همین منظور ،کلکتوری با شرایط و
مشخصات مشابه مطالعه کرمی و همکاران [ ]14یعنی با ابعاد
 60𝑐𝑚 × 60 𝑐𝑚 × 1 cmکه سطح باالی آن ،شیشه با
ضخامت  4میلیمتر و سطح پایین آن عایق با ضخامت 10
میلیمتر است ،توسعه داده شده است .در نتایج زیر ،دمای ورود
℃ ،35دمای محیط ℃ ،25تابش ورودی  ،800𝑊 ⁄m2دبی
25

دلفانی ،کرمی
ورودی  0/020 ،0/015و  0/025 𝑘𝑔⁄sو ضریب انتقال
حرارت جابجایی با محیط بیرون ℃  ]15[ 10 𝑊 ⁄m2در نظر
گرفته شده است .برای خواص ترموفیزیکی و تابشی نانوسیالها
از نتایج بخش  3استفاده شده است .در ادامه ،تأثیر مشخصه-
های مختلف بر کارایی کلکتور با استفاده از این مدل ،ارزیابی
شده است.
 -1-5تأثیر ضریب گسیل سطح داخلی کلکتور
نوع سطح پایین کلکتور (ضریب گسیل آن) در صورتیکه
ضریب میرایی سیال کم باشد ،تأثیر قابل توجهی روی کارایی
کلکتور دارد .یعنی زمانیکه بخش عمدهای از تابش خورشیدی
ورودی به سطح پایین برسد .زمانی که سطح داخلی بازتابنده
(صیقلی) باشد ،قسمتی از تابش خورشیدی ورودی روی سطح
باال (شیشه) قبل از اینکه به سطح پایین برسد ،توسط سیال
جذب میشود و قسمت جذب نشده توسط سطح داخلی
بازتابیده میشود .قسمتی از این تابش بازتاب شده مجدداً
توسط سیال جذب میشود ،قبل از اینکه از طریق سطح شیشه
به بیرون کلکتور عبور کند .در این فرایند ،سیال افزایش دمای
کمتر و توزیع دمای یکنواختتری را تجربه میکند (شکل -9
الف).

(الف)

(ب)
شکل  -9توزیع دما در الیه سیال (الف) سیال پایه با سطح داخلی جاذب
(ب) سیال پایه با سطح داخلی بازتابنده در دبی 𝐬0/020𝒌𝒈⁄

در صورتی که سطح داخلی غیربازتابنده یا جاذب باشد ،هر
تابشی که به آن برسد جذب میشود .این امر باعث افزایش قابل
توجه دمای دیوار داخلی و سیال مجاور آن میشود .بنابراین ،با
اینکه انتقال حرارت از سطح پایین با محیط بیرون افزایش
مییابد ،به دلیل افزایش جذب تابش ،دمای سیال باالتر در
خروجی کلکتور ،حاصل میشود (شکل  -9ب) .تغییرات کارایی

کلکتور با ضریب گسیل سطح داخلی در شکل  10نشان داده
شده است .همانطور که در باال توضیح داده شد ،در صورتی که
سیال پایه به عنوان سیال عامل بکار رود ،کارایی کلکتور با
افزایش ضریب گسیل سطح داخلی ،به دلیل جذب بیشتر تابش
توسط این سطح افزایش مییابد.
عالوه بر این ،بررسی نتایج شکل  10نشان میدهد که افزایش
کارایی با افزایش ضریب گسیل سطح پایین در حالت استفاده از
نانوسیال  f3به عنوان سیال عامل ،شیب مالیمی دارد و در
صورت استفاده از نانوسیال  ،f1کارایی مستقل از ضریب گسیل
سطح داخلی بوده و افزایشی نشان نمیدهد .این امر نشان
می دهد که با استفاده از نانوسیال غلیظ ،تمامی تابش ورودی
قبل از رسیدن به سطح پایین توسط نانوسیال جذب شده و نوع
سطح داخلی تأثیری بر میزان جذب ندارد.
 -2-5تأثیر عمق کلکتور
از آنجا که تابش ورودی به دیواره باالیی عمود است ،عمق
کلکتور مشخص میکند که چه کسری از تابش ورودی قبل از
رسیدن به دیوار پایینی جذب میشود .بنابراین هرچه عمق
کلکتور بیشتر باشد ،تابش عمدتاً در الیههای فوقانی جذب شده
و مقدار کمی از آن به الیههای پایینی رسیده و توسط آنها
جذب میشود .تأثیر عمق کلکتور بر توزیع دمای الیه سیال در
دبی ثابت (𝐬 )0/020 𝒌𝒈⁄در شکل  11نشان داده شده است.
همانطور که در شکل مشاهده میشود ،در عمق کم ،از آنجا که
طول مسیر عبور نور کم است ،جذب در تقریباً تمامی الیهها
انجام شده و بنابراین توزیع دمای یکنواختتری حاصل شده
است .با افزایش عمق و به عبارت دیگر ،طول مسیر عبور نور،
بیشتر تابش در عبور از الیههای فوقانی جذب شده و الیههای
پایینی ،جذب کمتر و درنتیجه ،افزایش دمای کمتری را تجربه
میکنند.
تغییرات کارایی کلکتور با عمق آن در شکل  12مشاهده می-
شود .کارایی ابتدا با عمق کلکتور افزایش یافته و سپس ،در
مقادیر عمق زیاد ،مستقل از آن رفتار میکند .همانطور که در
توضیحات شکل  11اشاره شد ،در مقادیر عمق کم ،تابش
ورودی روی دیواره باالیی داخل الیه سیال نفوذ کرده و پس از
جذب قسمتی از آن توسط سیال به دیواره پایینی میرسد .از
آنجا که دیواره پایینی کامال بازتابنده است ،هر تابشی که به آن
برسد ،بازتاب شده و مجددا توسط سیال جذب میشود ،اما به
دلیل عمق کم ممکن است مقداری از این تابش بازتاب شده از
سطح فوقانی کلکتور خارج شده و کاهش کارایی را به دنبال
26
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داشته باشد .با افزایش عمق ،تابش بازگشتی از دیواره پایینی
افزایش یافته و لذا کارایی نیز باالتر خواهد بود .البته افزایش
عمق کلکتور پس از مقدار معینی به افزایش کارایی منجر نشده
و کارایی مستقل از عمق خواهد بود .چرا که در عمق مشخصی
بیشینه تابش ورودی توسط سیال جذب شده و افزایش عمق به
باالتر از آن تأثیری بر میزان جذب نخواهد داشت .این امر
داللت بر وجود مقدار مجانبی برای عمق کلکتور دارد.
 -3-5تأثیر جزءحجمی نانوسیال
کسری از تابش ورودی به سیال که توسط آن جذب میشود ،به
ضریب میرایی آن بستگی دارد .هنگامی که از نانوسیال به
عنوان سیال عامل استفاده شود ،ضریب میرایی سیال عامل با
تغییر جزء حجمی نانوسیال تغییر میکند .همانطور که در
بخش  3مشاهده شد ،با افزایش جزء حجمی نانوسیال ضریب
میرایی آن افزایش مییابد.
در شکل  13توزیع دمای الیه سیال با جزء حجمیهای (ضرایب
میرایی) مختلف در عمق کلکتور ( 10میلیمتر) و دبی ثابت
(𝐬 ،)0/020 𝒌𝒈⁄نشان داده شده است .همانطور که مشاهده
می شود ،در جزء حجمی یا ضریب میرایی پایین ،تابش کمی
توسط سیال جذب شده و میزان جذب نشده آن به دیوار
پایینی برخورد کرده و بازتاب میکند .با افزایش جزء حجمی
میزان تابش جذب شده توسط سیال باال رفته و در نتیجه دما
بویژه در الیههای فوقانی ،افزایش مییابد.
1

سیال پایه

Base Fluid
f3
f1

0.9
0.8
0.7

0.5
0.4

کارایی
Efficiency

0.6

0.3
0.2
0.1
0
1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

Emissivity of bottom wall

(الف)

(ب)

(پ)
شکل  -11توزیع دما در الیه سیال در عمق (الف) ( 5ب) ( 10پ) 15
میلیمتر (دبی 𝐬0/020𝒌𝒈⁄و نانوسیال )f1

در شکل  14تغییرات کارایی کلکتور با جزء حجمی در همان
عمق و دبی ثابت ،نشان داده شده است .کارایی با افزایش جزء
حجمی تا مقدار معینی افزایش یافته و پس از آن تغییر چندانی
ندارد .به عبارت دیگر مستقل از جزء حجمی رفتار میکند.
رفتار حدی نمودار شکل  14نشان میدهد که اگر جزء حجمی
سیال از مقدار معینی باالتر رود ،دیگر تأثیری بر کارایی کلکتور
ندارد.
چراکه بیشترین میزان تابش در سطح باالیی جذب شده و
منجر به افزایش دما در این سطوح میگردد .بنابراین اتالف
حرارت به محیط بیرون بیشتر شده و از اثر مثبت افزایش
ضریب میرایی بر کارایی میکاهد .این امر نشان میدهد که
مقدار مجانبی برای جزء حجمی نانوسیال وجود دارد .براساس
نتایج شکل  ،14جزء حجمی مناسب برای نانوسیال نانولوله
کربنی در این عمق و دبی ورودی ،حدود  100 ppmاست و
پس از این جزء حجمی ،کارایی افزایش چشمگیری ندارد.
افزایش جزء حجمی به بیش از این مقدار ،افزایش کارایی کمتر
از  %2را به دنبال دارد.

شکل -10تاثیر ضریب گسیل سطح داخلی کلکتور بر کارایی
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دلفانی ،کرمی
1

 -4-5تأثیر دبی سیال
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نانوسیال ()f1

کارایی
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0.1
0
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0

5

شکل -12تاثیر عمق کلکتور بر کارایی

توزیع دمای الیه سیال کلکتور با تغییر دبی ورودی در عمق و
جزء حجمی ثابت در شکل  15نشان داده شده است .دمای
سیال خروجی از کلکتور در شکل  -15الف بیشتر از دمای
خروج در شکلهای  -15ب و  -15پ با دبی باالتر است .در
دبیهای پایین ،زمان بین ورود و خروج سیال ،یعنی زمان
اقامت سیال در کلکتور ،باالست و به همین دلیل سیال افزایش
دمای بیشتری را نسبت به دبیهای باالتر ،تجریه میکند .تأثیر
دبی ورودی بر کارایی کلکتور در عمق ثابت در شکل  16نشان
داده شده است .مشاهده میشود که کارایی با دبی افزایش می-
یابد .با وجود اینکه بررسی شکل  15نشان داد که در دبیهای
کم ،افزایش دما بیشتر است ،ولی بدلیل پایین بودن دبی،
حاصلضرب دبی در افزایش دما بگونهای است که همچنان با
افزایش دبی ،کارایی افزایش مییابد.

(الف)

(الف)

(ب)
(ب)

(پ)
شکل  -13تاثیر جزءحجمی نانوسیال بر توزیع دمای کلکتور (الف)
( 25ppm100ب) ( 50پ)

(پ)
شکل  -15تاثیر دبی ورودی بر توزیع دمای کلکتور (الف) ( 0/015ب)
( 0/020پ)𝐬0/025𝒌𝒈⁄
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شکل  -14تاثیر جزء حجمی نانوسیال بر کارایی کلکتور

0
0.01

0.008

0.006

0.004

0.002

0

دبی جرمی𝑘𝑔⁄𝑠 ،

شکل  -16تاثیردبیورودیبرکاراییکلکتور
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بررسی دقیقتر شکل  16نشان میدهد که با افزایش بیشتر
دبی ،کارایی مستقل از آن رفتار کرده و تغییری نشان نمیدهد.
چرا که تأثیر افزایش دبی بر میزان افزایش دما ،یا به عبارت
دیگر ،حاصلضرب دبی در اختالف دمای ورود و خروج ،ثابت
شده است.

 -6نتیجهگیری
در این تحقیق ،عملکرد کلکتور خورشیدی جذب مستقیم با هدف
کاربری در آبگرمکن خورشیدی خانگی و با استفاده از نانوسیال
نانولوله کربنی به عنوان سیال عامل به صورت عددی مورد بررسی
قرار گرفت .نتایج نشان داد که در صورت استفاده از سیال شفاف
و سطح داخلی جاذب ،کارایی و دمای خروجی کلکتور باالتری
نسبت به حالت سطح پایین بازتابنده بدست میآید .در صورت
استفاده از سیال عامل جاذب ،سطح داخلی کلکتور تأثیر
چندانی بر کارایی آن ندارد .با افزایش جزء حجمی نانوسیال و
عمق کلکتور ،کارایی و دمای خروجی حاصل به صورت مجانبی،
افزایش مییابد .این افزایش مجانبی در مورد تغییرات کارایی با
دبی نیز مشاهده میشود.
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ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻄﻠﻮب و ﺑﺎﻫﻮﻳﺖ در اﻳﺮان ﺑﻮدهاﺳﺖ؛ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ در ﺗﻌـﺎرض ﺑـﺎ وﻳﮋﮔـﻲﻫـﺎي ﻣﺤـﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌـﻲ و ﻣﺼـﻨﻮع-
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﻫﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ آن ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد .در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﺳﻴﺴـﺘﻢﻫـﺎ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﺮﺳﻴﺴﺘﻢ در راﺳﺘﺎي ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ،اﻣﻜﺎن ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ را ﻓـﺮاﻫﻢ آورد.
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ و روشﻫﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺷﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ از ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدهاﻧﺪ؛ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي و ﻣﻴﺪاﻧﻲ اﻧﺠﺎم و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در
راﺳﺘﺎي ﻣﺤﻮرﻫﺎي زﻳﺮ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ:


اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ از ﻧﻈﺮ ﺷﻜﻞ و ﻋﻤﻠﻜﺮد



ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ



ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ آﺳﺎﻳﺶ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

در اداﻣﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ذﻛﺮ ﺷﺪه؛ اﻣﻜﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ را ﺑﺮاي ﺷﺮاﻳﻂ و

ﻃﺮح ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲآورد.

واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي :ﻓﻦآوريﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ،ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ،آﺳﺎﻳﺶ ﻣﺤﻴﻄﻲ ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ

 -1ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻛﻤﺒﻮد ﻣﺴﻜﻦ و ﻧﻴﺎز ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ آن در اﻳﺮان ،ﭘـﺮوژهﻫـﺎي
اﻧﺒﻮهﺳﺎزي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻦ را ﺑـﻪﻣﻨﻈـﻮر اﺳـﺘﻔﺎده اﻗﺸـﺎر ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻪﺧﺼﻮص ،ﻗﺸﺮ ﻛﻢدرآﻣﺪ در اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار دادهاﺳﺖ .اﻳﻦ
ﻣﻮﺿﻮع در اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻧﺸـﻴﻦ
آن در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﭼﺸﻢﻣﻲﺧﻮرد .از ﻃﺮف دﻳﮕـﺮ ﻗـﺮار
ﮔﻴﺮي اﻳﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮﺧﻄﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺳﺒﺐ ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﻣﻘﺎومﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻧﻴﺮوﻫـﺎي ﺟـﺎﻧﺒﻲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ
ﺳﺒﻚﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن درﺑﺮاﺑﺮ
زﻟﺰﻟﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴـﺮد .ﺳـﺮﻋﺖ و ﻛـﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺳـﺎﺧﺖ
ﻣﺴــﻜﻦ و ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ ﮔــﺮاﻳﺶ ﺑــﻪ ﺳــﺒﻚﺳــﺎزي و ﻣﻘــﺎومﺳــﺎزي
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ و ﻓﻦآوريﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ و
ﺻﻨﻌﺘﻲﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﻜﻦ را در ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﻣـﺮوز ﻛﺸـﻮر اﻳﺠـﺎد
ﻛﺮدهاﺳﺖ .ﺻﻨﻌﺘﻲﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴـﻜﻦ ﻣﺰاﻳـﺎي زﻳـﺮ را ﺑـﺎﺧﻮد
ﺑﻪﻫﻤﺮاه دارد:

 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺮدن ﺗﻮﻟﻴﺪات و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﺗﻮزﻳﻊ و اﺗﺤﺎد
ﻧﻴﺮوﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
 اﻣﻜﺎن ﺗﻤﺮﻛﺰ ﭘﻴﺶﺳﺎزي در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ﺑﺰرگ ،و
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﻴﺶﺳﺎﺧﺘﻪﻫﺎ
 ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺮم ﻳﺎ وزن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ و
ﻓﺮاوردهﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﭘﻴﺶﺳﺎﺧﺘﺔ ﺳﺒﻚ
 ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮل زﻣﺎﻧﻲ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻣﻨﺎﺳﺐ در
ﻓﺼﻞﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎري
 اﻣﻜﺎن ﻣﻬﺎر ﻧﻴﺮوﻫﺎي زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ و ﻛﻨﺘﺮل در ﻓﺮاﻳﻨﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ
 اﻧﺘﺨﺎب دﻗﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ و اﺳﺘﻔﺎده آﺳﺎن از اﺑﺰارﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر دﻗﻴﻖ )(Warszawski, 1999
اﻣﺎ ،ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﺎزي ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻜﺎت ﻣﺜﺒﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪﻫﻤـﺮاه دارد ،ﺑﺎﻳـﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ،ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ،ارزشﻫﺎي
ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻌﻤﺎري و اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺴﻜﻦ ﺷـﻜﻞﮔﻴـﺮد .از اﻧﻌﻄـﺎف
ﻻزم در ﻃﺮح و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷـﺪ و ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑـﺎ
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ﻏﺰال راﻫﺐ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ را داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺟـﺰاي
آن ﺗﻤﺎم ﺣﻮزهﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﻲﺳـﺎزد و
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﺪاوم ﺳﻨﺖﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﺳﺎﺧﺖ
و ﺳﺎز ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﻴـﺮد .اﻳـﻦ ﻧﮕـﺮش در ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻤـﺎري ﺑـﺎ
ﻓﺮاﻳﻨــﺪ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﺻــﻨﻌﺘﻲ اﻫﻤﻴــﺖ ﺑﻴﺸــﺘﺮي ﻣــﻲﻳﺎﺑــﺪ .ﻓﺮاﻳﻨــﺪ
ﺻﻨﻌﺘﻲﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢﻫـﺎي ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و
ﻳﺎ ﻓﺮاوردهﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ آن در ﻣـﻮاردي ﻧـﻪﺗﻨﻬـﺎ در
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻮﻣﻲ و ﺳﻨﺖ ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﺑﻨﺎ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻗﺮار ﻧﻤﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ آن ﻧﻴﺰ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ .درﻋﻴﻦ ﺣﺎل،
ﺑﻪدﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ذﻛـﺮ ﮔﺮدﻳـﺪ ،اﺳـﺘﻔﺎده از آنﻫـﺎ در
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزي اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑـﺎ اﻳـﻦ
روﻳﻜﺮد ﺷﻜﻞﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ اﻳـﻦﻛـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﺻـﻨﻌﺘﻲ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﻪﻋﻨﻮان واﻗﻌﻴﺘﻲ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز اﻣﺮوز ﻣـﻮرد
ﭘﺬﻳﺮش ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ ،ﺑﻪدﻧﺒﺎل راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﺆﺛﺮ از
آن در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ارزشﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻮﻣﻲ ،اﻣﻜﺎن ﺗﺪاوم ﺳﻨﺖ
ﺳﺎﺧﺖ و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﺑـﺮاي
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿـﻌﻒ آنﻫـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪاﻳﻦﻛﻪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻲ ،ﻓﺮاﻫﻢآوردن ﻳﻚ ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻄﻠـﻮب
اﺳﺖ ،زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺪاﻳﺶ آن را ﻣﻲﺗـﻮان ﺗﺎﺣـﺪي در ﭼـﺎرﭼﻮب
ﻣﻘﺮرات ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ،آﻳﻴﻦ ﻛﺎرﻫﺎ و ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻫـﺎي
ﻣﻌﻤﺎري ،ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮد .ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎ در دو ﺳﻄﺢ ﻋﻤـﻮﻣﻲ
و ﺧﺎص ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺗﻜﺎ ﺑﻪ آنﻫـﺎ ﻣـﻲﺗـﻮان ﺷـﺮاﻳﻂ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ ﺑﻨﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻌﻤـﺎري و اﻧﺘﺨـﺎب
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ اﻟﺰاﻣـﺎت اﻳـﻦ ﻣﻌﻤـﺎري را ﻓـﺮاﻫﻢ
ﻧﻤﻮد .اﻣﺎ ﺑﻪ دو دﻟﻴﻞ ،در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟـﻮد ﻧﻤـﻲﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ
ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻌﻤﺎراﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ و
اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺟﺮا ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻤﻮد:
 .1ﻋﺪم ﺗﺪوﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎي ﻣﺤﻠـﻲ و ﺑـﻮﻣﻲ ﺧـﺎص ﻣﻨـﺎﻃﻖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺒﻮد آﻳﻴﻦﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎي ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺟـﺎﻣﻊ
ﻣﻌﻤﺎري
 .2ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺴﺘﺮده در ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﻪﻣﻨﻈـﻮر
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ
ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻓﻮق ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎ و
ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي ﻫﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ از وﺟﻪ ﻣﻌﻤﺎري ﻃﺮح ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺧﺼﻮص ﺑﻪﻛـﺎرﮔﻴﺮي آن ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺗﺼـﻤﻴﻢ
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺧﺬ ﺷﻮد .ﻟﺬا از ﻣﻨﻈﺮ وﺟﻮه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻪ
ﻣﻌﺮﻓﻲ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﺻـﻨﻌﺘﻲ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻳﻲ ﻃﺮحﺷﺪهاﺳـﺖ ﻛـﻪ از ﻋﻤﻮﻣﻴـﺖ و
داﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدهاﻧﺪ.

 -2روش و ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ
روش اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي و ﻣﻴﺪاﻧﻲ اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺶ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي ﻛﻠﻴﻪ اﺳﻨﺎد ﻓﻨﻲ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺳﻴﺴـﺘﻢﻫـﺎي
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﺑﺨـﺶ ﻣﻴـﺪاﻧﻲ ﻧﻈـﺮات
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨــﺪﮔﺎن ﺳﻴﺴــﺘﻢ و ﺳــﺎزﻧﺪﮔﺎن در ﻗﺎﻟــﺐ ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ و
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮري ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ در ﻳﺎﻓﺖ ﺷـﺪه و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻲ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﺑﺎ اﻳﻦ
ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻗﺎﻟـﺐ ﻣﺸـﺎﻫﺪه و ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻛﻨﻴﻦ اﻳـﻦدﺳـﺖ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ،زﻳﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻳـﺎ
ﻳﻚ ﻓﺮاورده ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ را ﻗﺎﺑـﻞ ﭘـﺬﻳﺮش و ﻳـﺎ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑـﻞﭘـﺬﻳﺮش
ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ را ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎ و ﻣﺤـﺪودﻳﺖﻫـﺎي
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ و اﻣﻜﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪدﺳﺖ دﻫـﺪ .در اﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ،
ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺻﻨﻌﺘﻲ از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻌﻤـﺎري
و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﻜﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ.

 -3ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ آن
ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﭘﺮوژهﻫﺎي اﻧﺒﻮهﺳـﺎزي
ﺳﻪ ﻣﺤﻮر اﺻـﻠﻲ ﺑـﻪﺷـﺮح زﻳـﺮ و زﻳﺮﻣﺤﻮرﻫـﺎي ﻫﺮﻳـﻚ ﻣﻄـﺮح
ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ:
 -1-3ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﻣﺴـﻜﻮﻧﻲ از ﻧﻈـﺮ ﺷـﻜﻞ و
ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﺷﻜﻞ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺑﺴـﺘﺮ
ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳـﺖ ﻛـﻪ در اﺑﺘـﺪا
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي از اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﺷـﻜﻞﮔﻴـﺮي ﻣﺠﺘﻤـﻊ از ﻣﻨﻈـﺮ دو
ﻣﺤﻮر ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺻﻮرت ﮔﻴـﺮد ﺗـﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖﻫـﺎ و ﻣﺤـﺪودﻳﺖﻫـﺎي
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪﻫـﺎي ذﻛـﺮ ﺷـﺪه ﻃـﺮح ﺷـﻮﻧﺪ.
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﺷﻜﻞ دﻫﻨﺪه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ از ﺣﻴﺚ ﺷـﻜﻞ و
ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮﻳﻚ ﺑﻪﺷﺮح زﻳﺮﻧﺪ:
اﻟﻒ :ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﺣﺠﻤﻲ :اﻳﻦﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﻓﺮمﻫﺎي اﻓﻼﻃـﻮﻧﻲ و
ﻳﺎ ﻓﺮمﻫـﺎي ﻣﺸـﺘﻖ از آن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،از ﺑﺮرﺳـﻲ اﻧـﻮاع ﮔﻮﻧـﻪﻫـﺎي
ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه در اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن و دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي آن ﺣﺎﺻﻞ ﺷـﺪهاﻧـﺪ؛
اﻧــﻮاع ﮔﻮﻧــﻪﻫــﺎي ﺣﺠﻤــﻲ ﻣــﺬﻛﻮر ﻋﺒﺎرﺗﻨــﺪ از :ﻣﻜﻌــﺐ ﻓﺸــﺮده،
ﻣﻜﻌﺐﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻛﺸﻴﺪه ،ﭘﻠﻜﺎﻧﻲ ،واﺣﺪﻫﺎي ﺣﺠﻤﻲ ﻣﺠﺰا ،ﺗﺮﻛﻴﺐ
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اﺣﺠﺎم ،ﺷﻜﺴـﺘﮕﻲ ﺣﺠـﻢ ،ﺳـﻄﻮح ﻣـﻮرب ،ﺻـﻔﺤﺎت ﻣﻨﺤﻨـﻲ و
اﺣﺠﺎم ﭘﺮوﺧﺎﻟﻲ
ب :ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ارﺗﻔﺎﻋﻲ :ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ از ﻧﻈﺮ دﺳﺘﻪﺑﻨـﺪي
ارﺗﻔﺎﻋﻲ در ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎزﻫﺎي ﻣﺘـﺪاول و راﻳـﺞ در ﻛﺸـﻮر ﺑـﻪ ﺳـﻪ
دﺳﺘﻪ ﺑﻪﺷﺮح زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺮﺗﺒﻪ؛ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً واﺣﺪﻫﺎي  1و  2ﻃﺒﻘﻪ را
درﺑﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.
 ﻣﻴﺎن ﻣﺮﺗﺒﻪ؛ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ واﺣﺪﻫﺎي  4اﻟﻲ  7ﻃﺒﻘﻪ را درﺑﺮ
ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﺪاولﺗﺮﻳﻦ آن  4ﻃﺒﻘﻪ روي ﭘﻴﻠﻮت اﺳﺖ.
 ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ؛ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از  7ﻃﺒﻘﻪ و ﻋﻤﻮﻣﺎً
ﺑﺎﻻي  10ﻃﺒﻘﻪ را درﺑﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد.
پ :ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ :ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻀـﺎﻳﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع راﺑﻄﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲﻫـﺎ ،ﻣﺸـﺎﻋﺎت و ﻓﻀـﺎﻫﺎي ﺳـﻜﻮﻧﺘﻲ
ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎي زﻳـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ دﺳـﺘﻪﺑﻨـﺪي اﺳـﺖ:
ﺑﻠﻮك ﻫﺎي ﺟﺪا ﺑﺎ ﻓﻀﺎي واﺳـﻂ ﻋﻤـﻮد ،ﺑﻠـﻮك ﻫـﺎي دور ﻓﻀـﺎي
ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺎز ،ﻓﺸـﺮده ﺑـﺎ دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﻋﻤـﻮدي ﻣﺮﻛـﺰي ،ﺧﻄـﻲ ﺑـﺎ
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻋﻤﻮد در ﻓﻮاﺻﻞ
ت :ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ :ﺳـﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﭘـﻼن ﻫـﺎي
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﺼﻮرﻳﺖ دﻳﺪاري و ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺗﻌﺒﻴﻪ
ﮔﺸﺎﻳﺶﻫﺎي ﻓﻀﺎﻳﻲ و ارﺗﺒﺎط ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ واﺣـﺪ ﻣﺴـﻜﻮﻧﻲ
ﺷﻜﻞﻣﻲﮔﻴﺮد ،ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺳﺖ :ﻃﺮح ﺑﺎز و ﻃﺮح
ﺑﺴﺘﻪ
ث:اﺑﻌﺎد و اﻧﺪازهﻫﺎ :ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﺑﻌﺎد و اﻧﺪازهﻫﺎي ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻳـﻚ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي ﻓﻀﺎﻳﻲ و ﻃـﺮح ﻣﻌﻤـﺎري
ﻳــﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ اﺛﺮﮔﺬارﻧــﺪ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨــﺪ از :ﺿــﺨﺎﻣﺖ دﻳــﻮار ﺑــﺎرﺑﺮ،
ﺿﺨﺎﻣﺖ دﻳﻮار ﻏﻴﺮﺑﺎرﺑﺮ ،ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻘﻒ ،ﻃـﻮل دﻫﺎﻧـﻪ و ارﺗﻔـﺎع
ﻋﻤﻮدي ﺑﺪون ﺳﺎزه ﻣﺠﺰا
ج :ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎ :ﺷﺎﺧﺺﻫـﺎي ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻳـﻚ ﺑﺎزﺷـﻮ ﻛـﻪ در ﻃﺮاﺣـﻲ
ﻣﻌﻤﺎري ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اﺑﻌﺎد ﺑﺎزﺷـﻮ،
ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﺑﺎزﺷﻮ ،ﺷﻜﻞ ﺑﺎزﺷﻮ و ﺟﻨﺲ ﺑﺎزﺷﻮ )راﻫﺐ(1389 ،
 -2-3ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫـﺎي اﺟﺮاﻳـﻲ ﻣـﻮرد اﻧﺘﻈـﺎر در ﺳـﺎﺧﺖ و
ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
ﻣﻬــﻢﺗــﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔــﻲﻫــﺎﻳﻲ ﻛــﻪ در ﻓﺮاﻳﻨــﺪ ﺳــﺎﺧﺖ و در ﻣــﺪت
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻌﻤﺎري در اﻳﻦ ﻃـﺮح ﻣـﻮرد
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪﺷﺮح زﻳﺮﻧﺪ :ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫـﺎي

اﺟﺮا ،دوام ،ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ،زﻳﺮﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ و روشﻫﺎي ﺳـﺎزﮔﺎر
در ﻧﻤﺎﺳﺎزي و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻓﻀﺎﻫﺎي داﺧﻠﻲ ،ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت
 -3-3ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻤﻨﻲ ،آﺳﺎﻳﺶ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫـﺎي ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣـﺬﻛﻮر در ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪﻫـﺎي
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻪﺷﺮح زﻳﺮ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪاﻧـﺪ :ﺣـﺮارت و
ﺑﺮودت ،آﻛﻮﺳﺘﻴﻚ ،ﺣﺮﻳﻖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺸﺮات و ﻗﺎرچﻫﺎ و
...

 -4ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
آنﻫﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه
از ﻣﻴﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺻـﻨﻌﺘﻲﺳـﺎزي دارد،
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪاﺳـﺖ ﻛـﻪ درﺣـﺎلﺣﺎﺿـﺮ
داﻣﻨﻪ ﻛـﺎرﺑﺮد و رواج ﺑﻴﺸـﺘﺮي در ﺻـﻨﻌﺖ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﺸـﻮر از
دوﺟﻨﺒﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺟﺮا ﻳﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪذﻛﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ از
ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه ،ﮔﺎه ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻴﺴﺘﻢ و در ﻣﻮاردي ﻧﻴﺰ ﺑﻪﻋﻨـﻮان
ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ .اﻣﺎ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ روﻳﻜـﺮد
ﺑﻪ آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻄـﺮح اﺳـﺖ .در اداﻣـﻪ
ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮي از ﻫﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي آن از
ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﻨﺪ  3اراﺋﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ:
 -1-4ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻮﻧﻠﻲ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻮﻧﻠﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮاردي ﺑﻪﻋﻨـﻮان روش ﺳـﺎﺧﺖ ﻧﻴـﺰ
ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷـﻮد ،اﻏﻠـﺐ
در ﭘــﺮوژهﻫــﺎي ﺑــﺰرگ
ﻛــــﺎرﺑﺮد دارد .اﻳــــﻦ
ﺳﻴﺴـــﺘﻢ ﻣﺘﺸـــﻜﻞ از
ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﻋﻈـﻴﻢ
ﻓــــــﻮﻻدي و ﻳــــــﺎ
آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ و ﺑﺘﻦرﻳﺰي ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ اﺟﺰاء ﺑﺎرﺑﺮ )دال و دﻳﻮار ﺑﺮﺷﻲ(
در ﻳﻚ زﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻗﺎﻟـﺐ ﺑﻨـﺪي در ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻗﺎﻟـﺐ
ﺗﻮﻧﻠﻲ ﺑﻪ دو روش اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد :روش ﺗﻤﺎم ﺗﻮﻧﻠﻲ و روش ﻧﻴﻤﻪ
ﺗﻮﻧﻠﻲ )ﻣﻴﺰ ﭘﺮﻧﺪه( .در روش ﺗﻤﺎم ﺗﻮﻧﻠﻲ اﺟﺮاي ﺳﻘﻒ و دﻳـﻮار در
ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد )ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻳﻜﻲ ﺑﻮدن ﻗﺎﻟـﺐ ﺳـﻘﻒ و
دﻳﻮار( .در روش ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻮﻧﻠﻲ ،ﺳﻘﻒ و دﻳﻮار ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪي و
ﺑﺘﻦرﻳﺰي ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﻲ دﻳﮕﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﺋﻲ در دو روش ،ﻛﺎﻣﻼ
ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ) .ﻣﻌﺼﻮﻣﻲ ،ﻛﺎري (1387 ،در اﻳﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢ از ﻗﺎﻟـﺐ
ﻓﻠﺰي ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ ﺑـﺮاي دﻳـﻮار ﺑـﻪﺻـﻮرت
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ﻏﺰال راﻫﺐ
ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﻗﺎﻟﺐ دﻳﻮارﻫﺎي ﺧـﺎرﺟﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
ﻟﻐﺰﻧﺪه ﺑﺎﻻ ﻣﻲروﻧﺪ .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺣﺠـﻢ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﻗﺎﻟـﺐﻫـﺎ،
ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ،ﻛﺎرﺑﺮد ﻗﺎﻟﺐﻫﺎي دﻳﻮاري
ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮك ،ﺑﺮاي ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠـﺎور اﺳـﺖ ﺗـﺎ از
ﻗﺎﻟﺐ و ﻣﺤﻴﻂ ﻛـﺎر ﺣـﺪاﻛﺜﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﻮد) .ﮔﻼﺑﭽـﻲ ،ﻣﻈﺎﻫﺮﻳـﺎن،
 (1388در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘـﺎت ﺑﻴﺸـﺘﺮ و ﭼﻴـﺪﻣﺎن
ﺑﻠﻮك ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺟﺮﺛﻘﻴﻞﻫﺎ ﺑـﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ) .ﺷﺮﻛﺖ اﻛﺒﺎﺗﺎن( اﻳﻦ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات و آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎنﻫـﺎي
ﺑﺘﻦآرﻣﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺒﺤﺚ  9ﻣﻘﺮرات ﻣﻠـﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ) ،(1386آﺋـﻴﻦ
ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﺘﻦ اﻳـﺮان )آﺑـﺎ( ) (1385و آﺋـﻴﻦﻧﺎﻣـﻪ  ACI 318آﻣﺮﻳﻜـﺎ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ  2800زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎﻳـﺪ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﻴﺮد) .ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت راه ،ﻣﺴـﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳـﺎزي(1384 ،
درﻛﻨﺎر ﻣﺰاﻳﺎ و ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺑـﺎﻻي ﺳـﺎزه اﻳـﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ،ﻣﻌﻤـﺎري و
ﻋﻤﻜﺮدﻫــﺎي ﻓﻀــﺎﺋﻲ ﺑــﺎ ﻣﺤــﺪودﻳﺖ روﺑــﺮو ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﻣﻬــﻢﺗــﺮﻳﻦ
وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ )ﻳﺎ روش ﺳﺎﺧﺖ( ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺤﻮرﻫـﺎي
ﺑﻨﺪ  3را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﺮﺷﻤﺮد:
 -1-1-4ﺷﻜﻞ و ﻋﻤﻠﻜﺮد

 ﻣﻌﻤﺎري در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺗﺎﺑﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺖ. دﻳﻮارﻫﺎي ﺑﺮﺷﻲ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻏﻠﺐ در داﺧﻞ ﺑﻨﺎ ﻗﺮارﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و دﻳﻮارﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ ،ﻏﻴﺮﺑﺎرﺑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ) .ﻣﻌﺼﻮﻣﻲ ،وﻟﺪي،
(1387
 ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺘﻘﺎرن و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد .اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮحﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎن در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﻴﺴﺘﻢ ،اﻣﻜﺎن اﺟﺮاي اﻧﻮاع ﻃﺮحﻫﺎي ﻣﻜﻌﺐ ﺷـﻜﻞ و ﭘﻠﻜـﺎﻧﻲ و
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻜﻌﺐ ﻫﺎي ﭘﺮ و ﺧـﺎﻟﻲ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﻲآورد .اﻣـﺎ ﺗﺮﻛﻴـﺐ
اﺣﺠﺎم ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺗﻘﺎرن اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و ﻫﻨﺪﺳـﻪ ﻣـﻨﻈﻢ ﺑﻬﻴﻨـﻪ
اﺳﺖ.
ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑـﻪﺻـﻮرت ﻣﻨﺤﻨـﻲ ﻳـﺎ داراي
ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻣﻜﺎن اﺟﺮاي اﺣﺠﺎم ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﺎ ﺻـﻔﺤﺎت
ﺷﻜﺴﺘﻪ و ﻣﻮرب ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ وﺟﻮد ﻧـﺪارد و ﺗﻨﻬـﺎ ﻟﺒـﻪ ﻗﺎﻟـﺐ
ﺳﻘﻒﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﻮس ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺖ اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ اﻣﻜﺎن ﺗﻠﻔﻴﻖ
ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي دﻳﮕﺮ در ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻓﺮم دﻟﺨﻮاه را دارد.
 اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﻌﺎد ﻣﺪوﻻر و ﻋﺪم ﺗﻨﻮع در ﻃﺮحﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ و ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻛﺎر ﻣﻲﺷﻮد.
 -ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺎﻳﺪ در راﺳﺘﺎي ﻛﻔﺮاژ و دﻛﻔﺮاژ ﺑﺎﺷﺪ.

 اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪادﻗﺎﻟﺐﻫﺎ و ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﺟﺮﺛﻘﻴﻞﻫﺎ ﻣﻲﺷﻮد.
 اﻣﻜﺎن اﺟﺮاي ﻃﺮحﻫﺎي ﺷﻌﺎﻋﻲ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻗﻄﺎعﺑﻨﺪيوﺟﻮد دارد .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻲﺗﻮان ﻓﺮمﻫﺎي ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﺸﺘﻖ از
ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ را اﺟﺮا ﻧﻤﻮد.
 اﻣﻜﺎن اﺟﺮاي ﻛﻨﺴﻮل در ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ روشﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﻛﻨﺴﻮل ﺑﻪﻃﻮل  1/5ﻣﺘﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎ دال و دﻳﻮار وﺟﻮد
دارد.
 اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد دﻳﻮارﻫﺎي زاوﻳﻪدار ﺑﺎ ﻛﻒ و ﻗﻮسدار ﺑﺎ اﻳﻦﺳﻴﺴﺘﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﻣﻲﺗﻮان اﻳﻦ ﻓﺮمﻫﺎ را ﺑﺎ اﻟﺤﺎق
ﭘﻮﺳﺘﻪﻫﺎي ﻏﻴﺮﺳﺎزهاي )ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺪرﻛﻨﺶ آن ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺳﺎزهاي( اﺟﺮا ﻧﻤﻮد) .ﻣﻌﺼﻮﻣﻲ ،وﻟﺪي(1387 ،
 ﭼﻴﺪﻣﺎن ﺑﻠﻮكﻫﺎ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪﺣﺮﻛﺖ ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ در ﻣﻴﺎن آنﻫﺎ ﺑﻪﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در
واﺣﺪﻫﺎيﺣﺠﻤﻲﻣﺠﺰا ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
 ارﺗﻔﺎع راﻳﺞ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﻗﺎﻟﺐﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد 3 ،ﻣﺘﺮاﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺎ  3/3ﻣﺘﺮ را دارد) .ﺷﺮﻛﺖ اﻛﺒﺎﺗﺎن(
 ﻃﻮل دﻫﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦ دﻳﻮارﻫﺎ )ﺑﻨﺎ ﺑﻪﻧﻮع ﺳﻘﻒ(  5اﻟﻲ  5/5ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺎ  7ﻣﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ .در ﺻﻮرت اﺟﺮاي دﻫﺎﻧﻪ
 7ﻣﺘﺮي اﻣﻜﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ آن ﺑﻪ دو اﺗﺎق ﺑﺎ ﻋﺮض  3/5ﻣﺘﺮ وﺟﻮد
دارد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﺎت ﮔﺴﺘﺮده اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل دﻫﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺗﺎ  11ﻣﺘﺮ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻫﺪاف اﻧﺒﻮهﺳﺎزي ﻧﻴﺴﺖ.
)ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺴﺎ(

 ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻘﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ در دﻫﺎﻧﻪ  5/5ﻣﺘﺮ ،ﺣﺪاﻗﻞ 10ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل دﻫﺎﻧﻪ ،ﺿﺨﺎﻣﺖ
دال و دﻳﻮار اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ) .ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﺴﻜﻦ(
 ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺎ  50ﻣﺘﺮ ﻳﺎ  15ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ) .ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت راه ،ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي (1388 ،ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺒﻘﺎت
 8اﻟﻲ  10ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد) .ﻣﻌﺼﻮﻣﻲ ،ﻛﺎري(1387 ،
 اﺟﺮاي ﺑﺎزﺷﻮ در ﻛﻨﺞﻫﺎ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺑﺮاي ﻣﻴﻠﻪﮔﺮدﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
 اﻣﻜﺎن اﺟﺮاي ﺑﺎزﺷﻮ در دﻳﻮارﻫﺎي ﺑﺮﺷﻲ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎتﻻزم وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﺟﺮاي آن در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎص
ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .در ﺷﻜﻞ ﺑﺎزﺷﻮ ،ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ ﺑﺮاي اﺟﺮا وﺟﻮد
ﻧﺪارد.
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 ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺰرگ ﻣﻘﻴﺎس درﭘﺮوژهﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي ﻣﺘﺨﺼﺺ
دارد.
 اﻣﻜﺎن اﻟﺤﺎق و ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﺟﺰاي ﺳﺎزهاي و ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﺑﻌﺎدﭘﺲ از اﺟﺮا وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﺳﻄﺢ در ﻛﻒ وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻲﮔﺮدد.
 اﻣﻜﺎن اﺟﺮاي زﻳﺮزﻣﻴﻦ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ )ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻓﻀﺎي ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد( .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي اﺟﺮاي زﻳﺮزﻣﻴﻦ
ﺑﺎﻳﺪ از روشﻫﺎي ﺳﺎزهاي دﻳﮕﺮ ﻫﻤﺨﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﻧﻠﻲ در زﻳﺮزﻣﻴﻦ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد) .ﻣﺨﺘﺎري ،ﻳﮕﺎﻧﻪ(
 در ﺻﻮرت اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ در دو ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻮد ﺑﺮﻫﻢ ﺳﺎزهرﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮي در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ دارد ،اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺴﻴﺎر در ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎ و ﮔﺸﺎﻳﺶﻫﺎ را
ﺑﻪﻫﻤﺮاه دارد.
 ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﭘﻴﭽﺶ دﻳﻮارﻫﺎي ﺑﺮﺷﻲ در ﻃﺒﻘﺎتﺑﺎﻳﺪ روي ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ) .ﻣﻌﺼﻮﻣﻲ ،ﻛﺎري(1387 ،
 اﺟﺮاي ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت در ﺑﺘﻦ ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮرﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﻪﺻﻮرت داﻛﺖ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮدد .ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮق
ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي آرﻣﺎﺗﻮر در دﻳﻮار ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از
ﻛﻮﻟﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎي ﺑﺰرگ آن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ) .ﻣﺨﺘﺎري ،ﻳﮕﺎﻧﻪ(
 ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺎﻻي ﺳﺎزه ،دﻳﻮارﻫﺎي ﺟﺪا ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺸﻜﻠﻲ درﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻪﺟﻬﺖﺳﺨﺘﻲ ﺻﻔﺤﻪاي در ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﺠـﺎد ﻧﻤـﻲﻛﻨﻨـﺪ.

ﻋﺎﻳﻖﻛﺎري ﺑﻪﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑـﺪ .اﺳـﺘﻔﺎده از
ﻋﺎﻳﻖ ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.
 در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎرچ ،ﺑﺎﻛﺘﺮي ،ﺟﺎﻧﻮران و ﺳﻮﻟﻔﺎتﻫﺎ ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ. از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺳﺎزهﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﻳﻖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺻﺪاي ﻫﻮاﺑﺮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧـﻮﺑﻲ دارد .اﻣـﺎ ﺑﺎﻳـﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮاي ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد .ﺑـﻪدﻟﻴـﻞ ﺿـﺨﺎﻣﺖ
ﻛﻢ ﺳﻘﻒ و اﻧﺴﺠﺎم ﺳﺎزه ،ﺻﺪاي ﻛﻮﺑﻪاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺮاي
ﻛـﺎﻫﺶ آن ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﻮاد اﻻﺳـﺘﻴﻚ درﻛـﻒ اﺳـﺖ.
)ﻣﻌﺼﻮﻣﻲ ،ﻛﺎري(1387 ،

 -2-4روش ﻗﺎﻟﺐﻫﺎي ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺘﻨﻲ
در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﺧﻼف ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻧﻠﻲ ﺳـﻘﻒ و دﻳـﻮار ﺑـﻪ ﻃـﻮر
ﺟﺪاﮔﺎﻧـــﻪ ﺑـــﺘﻦرﻳـــﺰي
ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ
ﻛﻪ اﺑﺘـﺪا ﺗﻤـﺎم دﻳﻮارﻫـﺎ
اﻋﻢ از ﺧﺎرﺟﻲ و داﺧﻠـﻲ
در ﻳـــــﻚ ﻣﺮﺣﻠـــــﻪ
ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪي و ﺑﺘﻦ رﻳـﺰي
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از ﮔﻴـﺮش ﻛﺎﻣـﻞ ﺑـﺘﻦ ،ﻗﺎﻟـﺐﻫـﺎ از ﺑـﺎﻻ ﺧـﺎرج
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪي و ﺑﺘﻦرﻳﺰي دالﻫﺎ آﻏﺎز ﻣـﻲﺷـﻮد.
اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﺰ ﺗـﺎﺑﻊ ﻣﻘـﺮرات آﺋـﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي ذﻛـﺮ ﺷـﺪه در
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻧﻠﻲ اﺳﺖ .ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ )ﻳﺎ روش
ﺳﺎﺧﺖ( ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺑﻨـﺪ  3را ﻣـﻲﺗـﻮان ﺑـﻪﺷـﺮح زﻳـﺮ
ﺑﺮﺷﻤﺮد:

)ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺴﺎ(

 اﺟﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺘﻦ و ﺻﺎف و ﺻﻴﻘﻠﻲ ﺑﻮدن ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪﻧﺎزكﻛﺎري را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲدﻫﺪ .اﻣﻜﺎن رﻧﮓﻛﺮدن ﺑﺘﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻧﻤﺎ در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ وﺟﻮد دارد .اﻣﻜﺎن اﻧﺪود ﮔﭻ و ﺳﻴﻤﺎن در
ﻧﻤﺎي داﺧﻞ و ﺧﺎرج وﻧﺼﺐ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪي و ﺗﻤﻬﻴﺪات
ﻗﺒﻠﻲ در ﺑﺘﻦ وﺟﻮد دارد.
 درﺧﺼﻮص ﭘﻠﻪ ،اﻣﻜﺎن ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪي ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ و ﺑﺘﻦرﻳﺰي ﺑﺎدﻳﮕﺮ اﺟﺰاي ﺳﺎزهاي و ﻳﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد.
 ﺳﻴﺴﺘﻢ داراي دوام ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ)ﺑﺎد ،ﺑﺎرش ،ﺗﺎﺑﺶ و رﻃﻮﺑﺖ( ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ.

 -1-2-4ﺷﻜﻞ و ﻋﻤﻠﻜﺮد

ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ و ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﺑﻌﺎد و اﻧﺪازه ﻫﺎ در اﻳﻦ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ،ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻧﻠﻲ اﺳﺖ و ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪه اﻳﻦ دو
ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻣﺤﻮر ﻣﺬﻛﻮر ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ در
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻜﻞ دﻟﺨﻮاه اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪي
ﺳﻴﺴﺘﻢ ،اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد ﻓﺮمﻫﺎي ﻣﻨﺤﻨﻲ ،ﺷﻴﺐدار و زواﻳﺎي ﺧﺎص
وﺟﻮد دارد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آن و
ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﻲ از
دﻳﻮارﻫﺎ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎرﺑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺻﻔﺤﻪاي در ﻃﺮح ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

 -3-1-4آﺳﺎﻳﺶ ﻣﺤﻴﻄﻲ

 وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎنﻫـﺎي ﺑﺘﻨـﻲاﺳﺖ .از ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤـﺪه آن ،اﻳﺠـﺎد ﭘـﻞ ﺣﺮارﺗـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ
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ﻏﺰال راﻫﺐ
 -2-2-4ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري

ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻧﻠﻲ اﺳﺖ
و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺟـﺎي آن ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ
ﻗﺮار ﮔﻴﺮد:
 اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد ﺗﺮكﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﺸﺴﺖ در ﺑﺘﻦ و ﺑﺮوز آن در
ﻧﻤﺎي داﺧﻞ و ﺧﺎرج وﺟﻮد دارد.
 اﻣﻜﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ در ﻃﻮل دﻳﻮار ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ واﺳﻂ و اﻣﻜﺎن
اﻳﺠﺎد ﻓﺮمﻫﺎي ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وﺟﻮد دارد.
 اﻣﻜﺎن اﺟﺮاي ﺳﺘﻮن ﺑﻪﺻﻮرت اﺳﺘﻮاﻧﻪ و ﻳﺎ اﺷﻜﺎل دﻟﺨﻮاه
دﻳﮕﺮ وﺟﻮد دارد.
 اﻣﻜﺎن اﺟﺮاي زﻳﺮزﻣﻴﻦ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ وﺟﻮد دارد.
 اﻣﻜﺎن ﻧﻤﺎﺳﺎزي در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻪاﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻟﺤﺎﻗﺎت
ﻣﻮردﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد.
 ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺗﻲ و
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺗﺼﺎﻻﺗﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻳﺪ از ﻗﺒﻞ در ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪي ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ
ﮔﺮدد .اﻣﻜﺎن ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺘﻦ ﭘﺲ از اﺟﺮا وﺟﻮد ﻧﺪارد) .ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮﺳﻞ
ﻗﺎﻟﺐ ،ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻴﺴﻮن(
 -3-2-4آﺳﺎﻳﺶ ﻣﺤﻴﻄﻲ

ﻣﺸﺎﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻧﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 -3-4ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻳﻮار ﺑـﺎرﺑﺮ ﺑـﺘﻦ ﺳـﺒﻚ ﮔـﺎزي )(AAC
)(Autoclaved Aerted Concrete

ﺑﺘﻦ ﺳﺒﻚ اﺗﻮﻛﻼو ﺷﺪه )ﻛـﻪ ﺑـﻪ
ﺑﺘﻦ ﮔﺎزي ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷـﻮد(
ﺑــﻪ دﻟﻴــﻞ ﺳــﺒﻜﻲ و ﻣﻘﺎوﻣــﺖ
ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺎﻻ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﮔـــﺮان و ﭘﻴﭽﻴـــﺪه در ﺻـــﻨﻌﺖ
ﺳـــﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺑـــﻪ ﺧﺼـــﻮص در
اﻧﺒﻮهﺳﺎزي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟـﺮزهﺧﻴـﺰي
اﻳﺮان اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺘﻦﻫﺎي ﺳﺒﻚ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺑـﺎر ﻣـﺮده و
ﺑﺎر دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻧﺎﺷﻲ از زﻟﺰﻟﻪ ازﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈـﺮ اﻳﻤﻨـﻲ و اﺑﻌـﺎد ﻋﻨﺎﺻـﺮ
ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎزهاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ ﺳـﺒﻚﺗـﺮ
ﺷﺪن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﺪهاي در ﻛـﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺳـﺎﺧﺖ دارد.
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪي از اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺘﻦ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﻠـﻮكﻫـﺎ و
ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﺧـﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ آﻧﻬـﺎ
ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ) .رﺋﻴﺲ ﻗﺎﺳﻤﻲ (1387 ،ﭘﺎﻧﻞﻫﺎ در اﻧﻮاع ﭘﺎﻧﻞﻫﺎي
دﻳﻮاري ﺑﺎرﺑﺮ و ﻏﻴﺮ ﺑﺎرﺑﺮ و ﭘﺎﻧﻞﻫﺎي ﺳﻘﻒ و ﻛﻒ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ
درﺣﺎلﺣﺎﺿـﺮ اﻧـﻮاع ﺑـﺎرﺑﺮ آن در ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎنﻫـﺎي ﻳـﻚ ﻃﺒﻘـﻪ و

ﺣﺪاﻛﺜﺮ دوﻃﺒﻘﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ .اﻳﻦ ﭘﺎﻧﻞﻫﺎ ﻣﺴـﻠﺢ
ﺑــﻮده و ﻗﺎﺑﻠﻴــﺖ ﺑﺎرﮔــﺬاري دارﻧــﺪ .ﺑﻠــﻮكﻫــﺎ ﻧﻴــﺰ در اﺑﻌــﺎد و
ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺘﺪاول ﺑـﺘﻦ ﮔـﺎزي
در اﻳﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان دﻳﻮارﻫﺎي ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه ﻏﻴﺮ ﺑﺎرﺑﺮ اﺳـﺖ) .ﻫﻤـﺎن(
ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲﻫـﺎي اﻳـﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢ )ﻳـﺎ ﻓـﺮاورده( ﺑـﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ
ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺑﻨﺪ  3را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﺮﺷﻤﺮد:
 -1-3-4ﺷﻜﻞ و ﻋﻤﻠﻜﺮد

ﭼﻨﺎنﭼﻪ اﺷﺎرهﺷﺪ ،اﻳﻦ ﺑﻠﻮكﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان دﻳﻮار ﺟﺪاﻛﻨﻨـﺪه
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨـﺪهاي در
ﺷﻜﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺪارﻧﺪ .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ؛ در ﻣﺤﺪوده اﺑﻌﺎدي ﺧـﻮد،
اﻣﻜﺎن ﺗﻨﻮع ﺷﻜﻠﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣـﻲآورﻧـﺪ .ﮔﺮﭼـﻪ ،ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ اﺑﻌـﺎد
ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺤﺪودﻳﺖ دارد و در ﺷﻌﺎع ﻫﺎي ﻛﻮﭼـﻚ ﻗﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده
ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ آن را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﺮﺷﻤﺮد:
 ﺑﻪدﻟﻴﻞ وزن ﻛﻢ ،اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﻛﻨﺴﻮلﻫـﺎ و در ﻣـﻮارديﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﻣﺮده ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
 ﺑﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻃﺮاف ﺑﺎزﺷﻮ و اﺟﺮاي ﻧﻌﻞدرﮔﺎه ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎزﺷﻮ ﺑﺎاﺑﻌﺎد دﻟﺨﻮاه در دﻳﻮارﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد.
 اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮح دﻟﺨﻮاه ﺑﺮ روي ﺑﻠﻮكﻫﺎ و ﻳﺎ ﭘﺎﻧﻞﻫﺎوﺟﻮد دارد.
 ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ در اﺟﺮاي ﻧﻤﺎ ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﻣﻜﺎن ﺗﻨﻔﺲ وﺧﺮوج ﺑﺨﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه و از اﻧﺪود ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﺿﺮﻳﺐ ﺣﺮارﺗﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ ﺑﻠﻮك ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ.
رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻠﻮك ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﺎ رﻃﻮﺑﺖ اﻧﺪود ﺟﺬب ﻧﺸﻮد .از ﻳﻚ
ﻻﻳﻪ اﻧﺪود ﻣﻼت ﻳﺎ ﻻﺗﻜﺲ ﺟﻬﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪن
اﻧﻘﺒﺎض و اﻧﺒﺴﺎط دﻳﻮار اﺳﺘﻔﺎدهﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درز ﺑﻠﻮكﻫﺎ
ﭘﻴﺶ از ﭘﻮﺷﺶ اﻧﺪود ﺷﻮد) .ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺒﻠﻜﺲ(
 -2-3-4ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري

 وزن ﻛﻢ ﻗﻄﻌﺎت اﻣﻜﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و ﻛﺎر ﺑﺎ ﺑﻠﻮكﻫﺎ راﺑﻪﺳﺎدﮔﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﻣﻜﺎن ﺑﺮش آﺳﺎن و
ﺳﺮﻋﺖ اﺟﺮا ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﺑﺰرﮔﻲ ﻗﻄﻌﺎت از ﻣﺰاﻳﺎي آن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 ﻗﻄﻌﺎت ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺮش ﺑﻪ اﺑﻌﺎد دﻟﺨﻮاه را ﺑﺎ اﺑﺰارآﻻت ﺳﺎدهﻧﺠﺎري دارا ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪاﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﺑﻠﻮكﻫﺎ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ،ﺷﻜﻞﻫﺎي ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ وﻳﮋه را ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻧﻤﻮد.
 ﺑﻠﻮكﻫﺎ در اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻨﻮع و ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮوژه اﺑﻌﺎد دﻟﺨﻮاه را ﺳﻔﺎرش
داد .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد زواﻳﺎي ﺧﺎص و ﻳﺎ ﺑﺪﻧﻪﻫﺎي
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ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ از ﺑﻠﻮكﻫﺎي ﺑﺮش ﺧﻮرده و ﻳﺎ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺳﻔﺎرﺷﻲ
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
 ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﺑﻠﻮكﻫﺎ در ﺑﺪﻧﻪﻫﺎي داراي ﺑﺎدﺑﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.
 در ﺳﻄﻮﺣﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﺎرش ﺑﺎران ﺑﻪ آن وﺟﻮد دارد و ﻳﺎ درآﺑﺮﻳﺰﮔﺎهﻫﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺿﺪﻧﻔﻮذ آب ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ آن ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﻬﻼك اﻧﺮژي ﻟﺮزﺷﻲ راﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲآورد(sto,2008) .
 اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﻠﻪ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎوﻣﺖﻓﺸﺎري وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﭘﻠﻪ ﻣﻌﻠﻖ ﺳﺒﻚ را ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ
ﻧﻤﻮد.
 ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺗﻲ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ اﺑﺰار ﻧﺠﺎريﺑﺮش داده و در دﻳﻮار ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻧﻤﻮد.
 ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب رﻃﻮﺑﺖ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻣﻜﺎنﺗﻌﺮق در آن وﺟﻮد دارد .در ﻳﺨﺒﻨﺪان از ﺑﺘﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد.
 در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺟﺮاي ﺻﺤﻴﺢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﺨﺖﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ،اﻣﻜﺎن ﺷﻮره و ﺗﺮكﺧﻮردﮔﻲ در ﺳﻄﻮح وﺟﻮد دارد.
)ﻫﻤﺎن(

 ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﺠﺎد ﺗﺮك اﻃﺮاف ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪﻃﻮرﻛﺎﻣﻞ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﻮد) .ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻨﻴﺎنﻧﺎدران(
 ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ دﻳﻮار ﻣﻲﺗﻮان از ﺗﺴﻤﻪﻫﺎي ﻓﻠﺰيدر ﺑﻨﺪﻛﺸﻲ ﺑﻠﻮكﻫﺎ و ﻳﺎ ﻣﻴﻠﻪﮔﺮد ﺗﻘﻮﻳﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
 ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺮﺑﻪ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ.ﻣﻲﺗﻮان ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺿﺮﺑﻪﭘﺬﻳﺮي و ﭼﻜﺶﺧﻮري آن را ﺑﺎ رزﻳﻦ
اﻓﺰاﻳﺶ داد) .ﻫﻤﺎن(
 -3-3-4آﺳﺎﻳﺶ ﻣﺤﻴﻄﻲ

 اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎرچ ،ﺑﺎﻛﺘﺮي ،آﻓﺖو ﺟﺎﻧﻮران ﺟﻮﻧﺪه ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮﻟﻔﺎتﻫﺎ ﻣﻘﺎوم
ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.
 در ﺑﺮاﺑــﺮ آﺗــﺶ ﻣﻘﺎوﻣــﺖ ﻧﺴــﺒﺘﺎً ﻣﻨﺎﺳــﺒﻲ دارد .در ﻫﻨﮕــﺎمﺳﻮﺧﺘﻦ از آن ﮔﺎز ﺳﻤﻲ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﻧﻤﻲﺷﻮد و ﭘﺲ از ﺳﺮد ﺷـﺪن
ﺗﺮك ﻧﻤﻲﺧﻮرد.
 داراي ﻫــﺪاﻳﺖ ﺣﺮارﺗــﻲ ﭘــﺎﻳﻴﻦ ﻫﺴــﺘﻨﺪ .اﻣــﺎ ﺑﺎﻳـﺪ ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﺗﺤﻠﻴﻞ آن در اﻳﻦﺧﺼﻮص ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
 در ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻮاي ﻫـﻮاﺑﺮد اﺛـﺮ ﭼﻨـﺪاﻧﻲ ﻧـﺪارد و ﺑﺎﻳـﺪﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻳﻮار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد .اﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺘﻘـﺎل ﺻـﺪاي
ﻛﻮﺑﻪاي ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮي دارد) .رﺋﻴﺲ ﻗﺎﺳﻤﻲ(1387 ،

 -4-4ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ ﻗﺎﻟـﺐ ﻋـﺎﻳﻖ ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎر
)(Insulating Concrete Forms) (ICF

اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻮﻋﻲ روش اﺟﺮا ﺑﺎ دﻳﻮار ﺑﺎرﺑﺮ ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ اﺳـﺖ ﻛـﻪ
ﺑﻠﻮكﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي در آن ﻧﻘﺶ ﻗﺎﻟﺐ ﻋﺎﻳﻖ ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎر را دارﻧـﺪ .در
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ در واﺣﺪﻫﺎي ﻛﻮﭼـﻚ ﻣﺴـﻜﻮﻧﻲ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد) .ﻛﺎري ،ﺧﻠﻴﻠﻲ (1387 ،ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳـﺎزهاي
اﺻﻠﻲ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﭘﺎﻧﻞ ﻫـﺎي دو ﻃـﺮف از ﺟـﻨﺲ
ﭘﻠﻲ اﺳﺘﺎﻳﺮن ،ﺑﺴـﺖ ﺑـﻴﻦ دو ﭘﺎﻧـﻞ ﻛـﻪ از ﺟـﻨﺲﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﭘﻼﺳــﺘﻴﻜﻲ ،ﻣﻴﻠﮕﺮدﻫــﺎي ﻓﻠــﺰي و ﻫﻤﺠــﻨﺲ ﺑــﺎ ﭘﻠــﻲ اﺳــﺘﺎﻳﺮن
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺘﻦ ﻣﻴﺎﻧﻲ درﺟﺎ و ﺑﺘﻦ ﭘﺎﺷﺸﻲ اﻃﺮاف ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎ .از ﻧﻈـﺮ
ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮاي آن ،ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﻲﺗﻮان ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮد:
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺴﻄﺢ :اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ از ﻳﻚ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ
ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺘﻦ در ﻣﻴﺎن ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺠﻮف :در اﻳﻦ ﻣﺪل ،اﺗﺼﺎل ﺗﻴﺮﻫﺎي اﻓﻘﻲ و ﺳﺘﻮنﻫﺎ،
ﺷﺒﻜﻪاي اﺳﺖ و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺘﻦ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﻮار
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺸﺒﻚ :در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺘﻮنﻫﺎي ﻋﻤﻮدي و اﻓﻘﻲ
اﺟﺰاي دﻳﻮار را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﺑﻴﻦ آنﻫﺎ ﻋﺎﻳﻖ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺴﻄﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛـﺎرﺑﺮد را در ﻣﻨـﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟـﻪﺧﻴـﺰ و ﻳـﺎ
ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﺑــﺎ ﺷــﺮاﻳﻂ آبوﻫــﻮاﻳﻲ ﺳــﺨﺖ دارد .ﻣﻘﺎوﻣــﺖ ﺳــﺎزهاي
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺸﺒﻚ از دوﻧﻮع دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻣـﺎ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ آن در ﺑﺮاﺑـﺮ
آﺗﺶ ﺳﻮزي ﻛﻤﺘـﺮ اﺳـﺖ) .ﻫﻤـﺎن( از ﻧﻈـﺮ اﺟـﺰاي ﺳـﺎزهاي اﻳـﻦ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﻪ ﺑﺨـﺶ اﺳـﺖ :ﭘﺎﻧـﻞ ﺳـﻘﻔﻲ ،دﻳـﻮار ﺑـﺎرﺑﺮ و
ﭘﺎرﺗﻴﺸﻦ ﻛﻪ درﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻳـﻚ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻛﺎﻣـﻞ را ﺷـﻜﻞ
ﻣﻲدﻫﻨﺪ.
ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺑﻨﺪ  3را
ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﺮﺷﻤﺮد:
 -1-4-4ﺷﻜﻞ و ﻋﻤﻠﻜﺮد

 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﻜﻞﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را دارد .اﻣﺎ اﻣﻜﺎناﺟﺮاي ﻣﻨﺤﻨﻲ و ﻳﺎ ﻛﻨﺞﻫﺎي ﻏﻴﺮﻗﺎﺋﻢ
ﺑﺎ ﺑﻠﻮكﻫﺎي ﻣﺘﺪاول وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﺮاي آن ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻳﺪ از ﻗﻄﻌﺎت
ﺳﻔﺎرﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺑﻪدﻟﻴﻞ اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگ ﺑﻠﻮكﻫﺎ در ﻛﻨﺞﻫﺎ
ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد زواﻳﺎي ﺗﻴﺰ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
دارد.
 اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺻﻔﺤﻪاي و دﻳﻮار ﺑﺎرﺑﺮ اﺳﺖ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي دﻳﻮار ﺑﺎرﺑﺮ روﺑﺮو اﺳﺖ
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ﻏﺰال راﻫﺐ
و اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد ﭘﻼنﻫﺎي ﺑﺎز در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ وﺟﻮد
ﻧﺪارد) .ﻛﺎري ،ﺧﻠﻴﻠﻲ(1387 ،
 دﻳﻮارﻫﺎي ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺘﻲاﻻﻣﻜﺎن ﺑﺎﻳﺪ در ﻳﻚ اﻣﺘﺪاد ﻗﺮارﮔﻴﺮﻧﺪ.
 ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﻄﻘﻲ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎاﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع ﺿﺨﺎﻣﺖ دﻳﻮارﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و ﺳﺒﺐ از دﺳﺖ
رﻓﺘﻦ ﻓﻀﺎي زﻳﺎدي در ﭘﻼن ﻣﻲﺷﻮد.
 ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﻠﻲاﺳﺘﺎﻳﺮن ﺣﺪاﻗﻞ  5ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘـﺮ و ﺿـﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳـﻪﺑﺘﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت  10ﺗﺎ  45ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان
دﻗﻴﻖ آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮي و ﻋﺎﻳﻖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد.
ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﺎﻧﻞﻫﺎي ﺳﻘﻔﻲ ﻧﻴﺰ  16ﺗـﺎ  32و ﺿـﺨﺎﻣﺖ دال  4ﺗـﺎ 6
ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ اﺳﺖ) .ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت راه ،ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي(1388 ،
 ﻓﺎﺻﻠﻪ دﻳﻮارﻫﺎي ﺑﺎرﺑﺮ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  7اﻟـﻲ  9ﻣﺘـﺮ اﺳـﺖ.ارﺗﻔﺎع ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻬﺎر اﻓﻘﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺳﺖ.
 ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻄﺢ ﻧﻤﺎ ﺑﺎ اﻧﺪودﻫﺎ و ﻳﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺒﻚ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺨﺘـﻪﮔﭽـﻲ و ﺳـﻴﻤﺎﻧﻲ ﺑــﺮروي ﺷـﺒﻜﻪ ﻓﻠـﺰي ﻳــﺎ ﻓـﺎﻳﺒﺮﮔﻼسﻛـﻪ ﺑــﻪ
ﺑﺴﺖﻫﺎي ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ ﻧﺼﺐ و ﻣﺤﻜﻢ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴـﺮد .ﻗﻄﻌـﺎت
ﺧﺸﻚ ﺑﺮ روي ﺷﺒﻜﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻪﮔﺮد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺘﺼـﻞ ﺷـﺪه ﻧﺼـﺐ
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ) .ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮت(
 اﻳﺠﺎد ﺑﺎزﺷﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮشﭘﺬﻳﺮي آﺳﺎن ﻗﺎﻟﺐﻫـﺎ ،ﭘـﻴﺶ ازﺑﺘﻦرﻳﺰي ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ ﻧﺪارد ،اﻣـﺎ در ﻗﺴـﻤﺖ اﺑﺘـﺪاﻳﻲ و اﻧﺘﻬـﺎﻳﻲ
دﻳﻮار ﺑﺎرﺑﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ -ﻣﻴﻠـﻪﮔـﺮد ﺗﻘـﻮﻳﺘﻲ و
ﺗﺨﺘﻪﺑﻨﺪي زﻳﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﻻي ﺑﺎزﺷﻮ ﻗﺒﻞ از ﺑﺘﻦرﻳﺰي اﺳﺖ) .ﻫﻤﺎن(
 -2-4-4ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري

 ﺑﻠﻮكﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪراﺣﺘﻲ ﺑﺮش زده ﻣﻲﺷﻮد؛ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ و ﺳﺮﻋﺖ اﺟﺮاي آن ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.
 اﻣﻜﺎن ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮ را دارد.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮان از آن در اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
 اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﭘﻮﺷﺶﻫﺎي ﺳﻘﻒ ﺑﺮ روي اﻳﻦﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻠﻮكﻫﺎي ﺳﻘﻔﻲ ﺧﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ
ﺑﺮش ﺑﻠﻮكﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮان دﻳﻮار را ﺑﻪﻃﻮل دﻟﺨﻮاه اﺟﺮا ﻧﻤﻮد) .ﺷﺮﻛﺖ
ﺳﻮﭘﺮﭘﺎﻧﻞ(

 اﺟﺮاي ﺑﺎزﺷﻮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻃﺮاف آندر دﻳﻮار و اﺟﺮاي ﻧﻌﻞدرﮔﺎه دارد و اﻣﻜﺎن اﺟﺮا در زﻳﺮزﻣﻴﻦ را
دارد.

 ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺗﻲ ﻣﻲﺗﻮان از اﻳﺠﺎد ﺷﻴﺎر در ﺑﺪﻧﻪﭘﻠﻲاﺳﺘﺎﻳﺮن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .اﺟﺮاي ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺗﻲ در داﺧﻞ
ﺑﺘﻦ ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ
اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
 ﺑﻪدﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻻﻳﻪ ﻋﺎﻳﻖ در دوﻃﺮف ،اﺛﺮات دﻣﺎي ﻣﺤـﻴﻂ ﺑـﺮﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺟﺮا ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺟﺮا ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد.
 ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﭘﻠﻲاﺳﺘﺎﻳﺮن )ﺑﺪونﭘﻮﺷﺶ( در ﻣﻌﺮض آﻓﺘﺎب ﭘـﺲاز دوﻣــــﺎه ﺳــــﺒﺐ ﺗﺠﺰﻳــــﻪ و ﭘﻮﺳــــﻴﺪﮔﻲ ﻣــــﻲﺷــــﻮد.
)(www.standardicf.net

 ﻗﺒﻞ از ﺑﺘﻦرﻳﺰي ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺒﻜﻲ ﻗﻄﻌﺎت ،ﺑﻠﻮكﻫـﺎ ﺑﺎﻳـﺪ درﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎد ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪي ﺷﻮﻧﺪ.
 اﻳﺠﺎد اﻟﺤﺎﻗﺎت ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻣﻜﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺨﺮﻳﺐ وﺟـﻮدﻧﺪارد) .ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮت(
 اﻣﻜﺎن اﺗﺼـﺎل اﻧـﻮاع ﺷـﺒﻜﻪ ﻳـﺎ ﺧـﻮد ﻗﻄﻌـﺎت ﭘﻮﺷﺸـﻲ ﺑـﻪﺳﺮﭘﻮش ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺴﺖﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧـﻮاع ﭘﻮﺷـﺶﻫـﺎي
ﺳﻘﻒ وﺟﻮد دارد.
 -3-4-4آﺳﺎﻳﺶ ﻣﺤﻴﻄﻲ

 ﻻﻳﻪ ﭘﻠﻲاﺳﺘﺎﻳﺮن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺸﺮات و ﺟﺎﻧﻮران آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮ
اﺳﺖ.
 ﺑﻪدﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻻﻳﻪ ﺑﺘﻦ ،داراي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﺻﺪاي
ﻫﻮاﺑﺮد اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮاي ﺿﺨﺎﻣﺖ دﻳﻮار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻧﻮع راﺑﻂ و ﺷﺒﻜﻪ آرﻣﺎﺗﻮر ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
 ﭘﻠﻲاﺳﺘﺎﻳﺮن ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻮع ﻛﻨﺪﺳﻮز ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﺮز ﺳﻘﻒ-ﻛﻒ
ﻃﺒﻘﺎت ﻗﻄﻊ ﺷﻮد .اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺘﺸﺎر
آﺗﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزه ﺑﺎﺷﺪ) .ﻛﺎري ،ﺧﻠﻴﻠﻲ(1387 ،
 داراي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﺑﻪدﻟﻴﻞ دوﻻﻳﻪ ﻋﺎﻳﻖ
ﺣﺮارﺗﻲ و ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮ ﭘﻞﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ )درﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از
ﺳﺮﭘﻮشﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ( اﺳﺖ .درزﺑﻨﺪي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
 -5-4ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻗﺎب ﻫﺎي ﺳﺒﻚ ﻓﻮﻻدي ﺳـﺮد
ﻧﻮرد ﺷﺪه )(light steel Frame) (LSF
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺎب ﻓﻮﻻدي ﺳﺒﻚ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ در
اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫـﺎي
ﻛﻮﺗـــــﺎه ﻣﺮﺗﺒـــــﻪ و
ﻣﻴــﺎنﻣﺮﺗﺒــﻪ ﻛــﺎرﺑﺮد
دارد .اﻳــﻦ ﺳﻴﺴــﺘﻢ از
ﺳـــﻪ ﺟـــﺰء اﺻـــﻠﻲ
ورقﻫﺎي ﻓـﻮﻻدي ﺳـﺮد ﻧـﻮرد ﺷـﺪه ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﺳـﺎزه ،ﺻـﻔﺤﺎت
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ﺗﺨﺘﻪﮔﭽﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﻮﺷﺶ روﻳﻪ دروﻧـﻲ و ﻻﻳـﻪ ﻋـﺎﻳﻖ ﺻـﻮﺗﻲ-
ﺣﺮارﺗﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻮﻻدي ﺳﺮد ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﻮرد
ﻧﻴﺎز ﺑﻪﺳﻬﻮﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮده و ﺣﺘﻲ در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺑﺰرگ اﻣﻜﺎن
اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه وﺟﻮد دارد .ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻳـﻦ
ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﺳـﺎﺧﺖ ﭘـﺮوژهﻫـﺎي اﻧﺒـﻮهﺳـﺎزي ﻳـﻚ و دو ﻃﺒﻘـﻪ،
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي وﻳﻼﻳﻲ ،واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺳـﺎﻟﻦﻫـﺎي ورزﺷـﻲ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﻄﻖ ﻛﻠﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮو در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺻﻔﺤﻪاي ﻳﻚ و
دو ﺟﻬﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﮔﺮﭼﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺑـﺎ ﺳﻴﺴـﺘﻢﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ ﺑـﺎ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺟﺰاي ﺧﻄﻲ را دارد و ﻳﺎ ﻣﻲﺗﻮان
ﺧﻮد ﻗﻄﻌﺎت اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ را در ﻣﻮاردي ﺑﺮاي اﻧﺘﻘـﺎل ﺑـﺎر ﺧﻄـﻲ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻤﻮد .دﻳﻮارﻫﺎي ﺑﺎرﺑﺮ در اﻳـﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺑـﻪ دو
دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ :دﻳﻮارﻫﺎي ﺑﺎرﺑﺮ ﺛﻘﻠـﻲ و دﻳﻮارﻫـﺎي ﺑـﺎرﺑﺮ
ﺑﺮﺷﻲ .در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل اﺳﺘﺎدﻫﺎ ﺑﻪ راﻧﺮﻫﺎ ﺑـﺎ اﻟﻤـﺎنﻫـﺎي
ﻓﻠﺰي ﻗﻄﺮي ﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﻧﻈﻴﺮ ورقﻫﺎي ﻓﻠـﺰي
ﺳــﺎده و ﻣﻮﺟــﺪار ،ﺻــﻔﺤﺎت ﭼــﻮﺑﻲ ،ﺗﺨﺘــﻪ ﭼﻨــﺪﻻﻳﻲ و ..ﻃﺒــﻖ
آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ  AISIﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ) .ﻛﺎري ،اﺣﻤﺪي (1387 ،ﻣﻬﻢﺗـﺮﻳﻦ
وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺑﻨﺪ  3را ﻣـﻲﺗـﻮان
ﺑﻪﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﺮﺷﻤﺮد:
 -1-5-4ﺷﻜﻞ و ﻋﻤﻠﻜﺮد

 اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺻﻔﺤﻪاي اﺳﺖ و ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎيدﻳﻮار ﺑﺎرﺑﺮ از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻌﻤﺎري را دارا ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﺟﺮاي
ﭘﻴﻠﻮت ﻣﺤﺪودﻳﺖ دارد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد ﭘﻼنﻫﺎي ﺑﺎ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎز در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻘﺪور ﻧﻴﺴﺖ.
 اﻳﺠﺎد ﺑﺎزﺷﻮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺬف دﻳﻮار ﺑﺎرﺑﺮ در ﻣﻘﺎﻃﻌﻲ ﺑﺎﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻴﺮﻫﺎ و ﺳﺘﻮﻧﻚﻫﺎي ﻛﻨﺎري ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ .اﻳﺠﺎد
ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎي وﺳﻴﻊ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺣﺬف دﻳﻮار ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻧﺘﻘﺎل
ﺑﺎر ﺧﻄﻲ و ﺻﻔﺤﻪاي ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد .ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺘﺪاول اﺳﺘﺎدﻫﺎ از
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  60ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺑﺎزﺷﻮ ﺑﺎ ﻋﺮض ﺑﻴﺸﺘﺮ
اﺳﺘﺎدﻫﺎ در آن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺬف ﺷﺪه و ﺗﻴﺮﻫﺎي ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ آن
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
 ارﺗﻔﺎع ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ در ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪي ﺷﺪه  3/6ﻣﺘﺮﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﺪاول از اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻳﻚ و
دو ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ.
 ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ از راﻧﺮﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮصاﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﻳﺎ اﻳﻦﻛﻪ از ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﻲ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﻮد.

 دﻫﺎﻧﻪ ﻣﺘﺪاول ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎ  5ﻣﺘﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.دﻫﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﺮﭘﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ )ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت راه ،ﻣﺴﻜﻦ
و ﺷﻬﺮﺳﺎزي.(1388 ،

 اﻣﻜﺎن ﺷﻜﺴﺖ در ارﺗﻔﺎع و اﻳﺠﺎد اﺣﺠﺎم ﭘﻠﻪاي وﺟﻮد دارد. ﺳﻘﻒ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺷﻴﺒﺪار و ﻣﺴﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ در ﻃﺒﻘﺎت در ﻳﻚ راﺳﺘﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ .درﻏﻴﺮ اﻳﻦﺻﻮرت ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻞ ﺑﺎر ﻧﻘﻄﻪاي ﺻﻮرت
ﮔﻴﺮد.
 ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮع در ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺣﺠﺎم ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻴﻦ آنﻫﺎ درزاﻧﻘﻄﺎع اﻳﺠﺎد ﺷﻮد.
 ﺿﺨﺎﻣﺖ دﻳﻮار در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﻦ  10ﺗﺎ  15ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮاﺳﺖ.
 اﻣﻜﺎن اﺟﺮاي ﺑﺪﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ زواﻳﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻋﻤﻮدي واﻓﻘﻲ وﺟﻮد دارد.
 در ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻄﻮح ،ﻧﻤﺎﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎزﮔﺎراﺳﺖ .اﺗﺼﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﻛﻮب ﺑﺮ روي اﺳﺘﺎدﻫﺎ -ﺗﺴﻤﻪ ﺑﺮاي
اﺗﺼﺎل و ﭘﻴﭻ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮدCanadian sheet steel ) .
(building institute, 2005

 -2-5-4ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري

 اﺟﺰاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺒﻚ ﺑﻮده و ﺑﻪراﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و ﺑﺮشﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲزﻳﮕﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ دﻳﺮﻳﻨﻪاي در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر
ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
 اﻣﻜﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻨﺴﻮل ﺑﺎ ﺗﻴﺮﭼﻪﻫﺎي ﺗﻘﻮﻳﺘﻲ و ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻣﻬﺎريوﺟﻮد دارد.
 اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ و اﻟﺤﺎق ﻋﻨﺎﺻﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ آن و ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺑﺎﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي دﻳﮕﺮ وﺟﻮد دارد.
 اﻣﻜﺎن ﻋﺒﻮر ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺗﻲ از داﺧﻞ ﭘﺮوﻓﻴﻞﻫﺎ و ﻳﺎ ازﻓﻀﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ آنﻫﺎ )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﺷﺮ و ﻋﺎﻳﻖ( وﺟﻮد دارد.
 ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻪدﻟﻴﻞ اﺣﺘﻤﺎلاﻳﺠﺎد ﺧﺮاش در ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻧﻔﻮذ رﻃﻮﺑﺖ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد.
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻳﺪ از ﺿﺮﺑﻪﻫﺎي اﻓﻘﻲ و ﻋﻤﻮدي ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺣﻔﻆﺷﻮد.
 ﺗﻮﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن دﻳﻮارﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ در ﻧﺼﺐاﻟﺤﺎﻗﺎت و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﻲﺷﻮد.
 از ﺗﻤﺎس ﻣﻼت و ﺑﺘﻦ ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺎ ﻓﻠﺰ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ دوريﺷﻮد) .ﻛﺎري ،اﺣﻤﺪي(1387 ،
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ﻏﺰال راﻫﺐ
 -3-5-4آﺳﺎﻳﺶ ﻣﺤﻴﻄﻲ

 ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻻ اﺳـﺖ .ﺑﺎﻳـﺪ ﺗﻤﻬﻴـﺪاتﻻزم ﺑﺮايﻋﺎﻳﻖﻛﺎري ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﻪوﻳـﮋه ﻛـﺎﻫﺶ اﺛـﺮ ﭘـﻞ ﺣﺮارﺗـﻲ
ﺻﻮرتﮔﻴﺮد.
 ﺑﺎﻳﺪ از ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم ﺑﺮاي ﻋﺎﻳﻖﺑﻨﺪي ﺻﻮﺗﻲ ﺟﻬـﺖ ﻛـﺎﻫﺶﺻﺪاﻫﺎي ﻛﻮﺑﻪاي و ﺻﺪاﺑﻨﺪي ﻫﻮاﺑﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 ﺳﻴﺴﺘﻢ داراي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﺗﻤـﺎس ﺑـﺎ اﺳـﻴﺪﻫﺎ و ﻣـﻮادﻗﻠﻴﺎﻳﻲ -رﻃﻮﺑﺖ داﺋﻢ و ﻓﻠﺰات دﻳﮕﺮ اﺳﺖ.
 ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺎزه در ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﻮاد ﺿﺪ آﺗﺶ در ﻣﻴﺎن اﺳﺘﺎد و راﻧﺮ و ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن دﻳﻮارﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ﻣﻲﺗﻮان ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن را اﻓﺰاﻳﺶ داد) .ﻫﻤﺎن(
-6-4

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و دﻳﻮار ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه ﺻﻔﺤﺎت

ﺳﺎﻧﺪوﻳﭽﻲ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ ﭘﺎﺷﺸﻲ )Tree Dimensional ) (3d
(Sandwich panel
ﭘﺎﻧﻞﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻋﺎﻳﻖ ﭘﻠﻲاﺳﺘﺎﻳﺮن،
ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺶ ،ﺧﺎﻣﻮتﻫﺎي ﺑﺮﺷﻲ ،ﺷﺒﻜﻪ اﺗﺼﺎل و ﺑﺘﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ
ﭘﺎﻧﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞﻫﺎي زﻳﺮدر ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﺎرﺑﺮد دارد:
اﻟﻒ.ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪﭘﻴﺶﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻨﻔﺮد ﺳﺎﻧﺪوﻳﭽﻲ
ﺳﻘﻒ و دﻳﻮار ﺷﺎﻣﻞ ﻻﻳﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﭘﻠﻲاﺳﺘﺎﻳﺮن و ﺑﺘﻦ ﭘﺎﺷﺸﻲ :اﻳﻦ
ﭘﺎﻧﻞﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﺧﺮﭘﺎﻳﻲ از ﻣﻴﻠﻪﮔﺮدﻫﺎي ﺳﺎده ،ﻳﻚ ﻻﻳﻪ
ﭘﻠﻲاﺳﺘﺎﻳﺮن و دو ﻻﻳﻪ ﺑﺘﻦ ﭘﻮﺷﺸﻲ در ﻃﺮﻓﻴﻦ اﺳﺖ .ﺷﺒﻜﻪ
ﺧﺮﭘﺎي ﻓﻀﺎﻳﻲ از اﺗﺼﺎل ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﺑﻪ روش
ﺟﻮش ﻧﻘﻄﻪاي اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻠﮕﺮدﻫﺎي ﻣﻮرب ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻣﻲﺷﻮد.
ب .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت دوﻻﻳﻪ ﺳﺎﻧﺪوﻳﭽﻲ ﺳﻪﺑﻌﺪي و ﺑﺘﻦ
ﻣﻴﺎﻧﻲ درﺟﺎ :اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﭘﺎﻧﻞﻫﺎي دﻳﻮار و
ﺳﻘﻒ ﺑﻮده و ﭘﺎﻧﻞﻫﺎي دﻳﻮاري ﺑﻪدوﺻﻮرت ﺑﺎرﺑﺮ و ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه
ﺑﻪﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .اﺟﺰاي ﭘﺎﻧﻠﻲ دﻳﻮارﻫﺎي ﺳﺎزهاي در اﻳﻦ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﺧﺮﭘﺎﻳﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﭼﻬﺎر ﻻﻳﻪ از
ﻣﻴﻠﻪﮔﺮدﻫﺎي ﺳﺎده ،ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﺑﺘﻦ ﻣﻴﺎﻧﻲ درﺟﺎ ،دو ﻻﻳﻪ ورق
ﭘﻠﻲاﺳﺘﺎﻳﺮن و دو ﻻﻳﻪ ﺑﺘﻦ ﭘﺎﺷﺸﻲ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺎﻣﻞ دﻳﻮارﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﺎرﺑﺮ ﻧﻴﻤﻪ
ﭘﻴﺶﺳﺎﺧﺘﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﻧﺪوﻳﭽﻲ ﺳﻪﺑﻌﺪي :ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ
ﺧﺮﭘﺎي ﻓﻀﺎﻳﻲ از ﻣﻴﻠﻪﮔﺮدﻫﺎي ﺳﺎده ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  3اﻟﻲ  5ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ،
ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﭘﻠﻲاﺳﺘﺎﻳﺮن و دو ﻻﻳﻪ ﺑﺘﻦ ﭘﻮﺷﺸﻲ در ﻃﺮﻓﻴﻦ و
ﭘﺎﻧﻞﻫﺎي ﺳﻘﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺎﻧﻞﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت دال ﻳﻚﻃﺮﻓﻪ
ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و دﻟﻴﻞ آن وﺟﻮد اﻋﻀﺎي ﺑﺮشﮔﻴﺮ در ﺟﻬﺖ ﻃﻮﻟﻲ
ﭘﺎﻧﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ) .ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت راه ،ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي (1388 ،ﭘﺎﻧﻞﻫﺎ

ﺑﻌﺪ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻜﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻻﻳﻪاي ﺑﺎ
ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﺸﺨﺺ از ﺑﺘﻦ در ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻤﻞ
ﭘﺎﺷﺶ ﺳﻴﻤﺎن را ﻣﻲﺗﻮان ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻲ و ﻫﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺎﺗﻜﺮﻳﺖ اﻧﺠﺎم داد .در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ
ﺳﺎزهاي را ﭘﺎﻧﻞﻫﺎي دﻳﻮاري ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و ﭘﺎﻧﻞﻫﺎي ﺳﻘﻔﻲ ﻧﻴﺰ
ﺑﺎر را ﺑﻪﺻﻮرت ﺻﻔﺤﻪاي ﺑﻪ دﻳﻮارﻫﺎي ﺑﺎرﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲدﻫﻨﺪ.
)ﻛﺎري ،اﺣﻤﺪي (1387 ،ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ
ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺑﻨﺪ  3را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﺮﺷﻤﺮد:
 -1-6-4ﺷﻜﻞ و ﻋﻤﻠﻜﺮد

 اﻣﻜﺎن ﺷﻜﻞﭘﺬﻳﺮي ﭘﺎﻧﻞﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل دﻟﺨﻮاه و اﻳﺠﺎد اﺣﺠﺎمﻣﺘﻨﻮع وﺟﻮد دارد.
 اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد ﺑﺎزﺷﻮ )ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎتﻣﺮﺗﺒﻂ( ﺑﻪ ﺷﻜﻞﻫﺎ و اﺑﻌﺎد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ و در ﻛﺎرﮔﺎه در ﭘﺎﻧﻞﻫﺎ
وﺟﻮد دارد.
 ﻃﻮل دﻫﺎﻧﻪ ﻣﺘﺪاول در اﻳﻦﺳﻴﺴﺘﻢ  5ﻣﺘﺮ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﮔﺮدد) .ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان(1383 ،

 ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﺑﺎرﺑﺮ ﺑﻮدن ﺳﺎزه ،ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﻀﺎﻳﻲ در آنوﺟﻮد دارد.
 ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت در اﻳﻦ دﻳﻮارﻫﺎي ﺑﺎرﺑﺮ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻧﻮع ،1ﺣﺪاﻛﺜﺮ دو ﻃﺒﻘﻪ و در ﻧﻮع  2ﺣﺪاﻛﺜﺮ  5ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ) .ﻣﺮﻛﺰ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت راه ،ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي(1388 ،

 ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﺎﻧﻞﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮل از ﺿﺨﺎﻣﺖ دﻳﻮارﻫﺎي ﺑﻨﺎﻳﻲﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ درﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳﻪ ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺗﻼف ﺣﺮارت و ﺻﺪاﺑﻨﺪي اﻳﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
 ﺑﻪدﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻻﻳﻪ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ اﻣﻜﺎن ﻧﺼﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪﺑﺪﻧﻪ ﺑﺪون ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻗﺒﻠﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﺠﺎد ﺳﻄﺢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻳﻜﺪﺳﺖ ،اﻣﻜﺎن اﺟﺮاي اﻧﻮاعﻧﻤﺎﻫﺎي ﺳﺮﻳﻊ و ارزان ﺑﺎ اﻧﺪودﻫﺎ وﺟﻮد دارد) .ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻳﻜﺎرﺑﻨﻴﺎن
ﭘﺎﻧﻞ(

 -2-6-4ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري

 ﺳﺒﻜﻲ ﻗﻄﻌﺎت ،ﺑﺘﻦﭘﺎﺷﻲ درﺟﺎ و ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰاتﭘﻴﭽﻴﺪه ،ﺳﺎدﮔﻲ ﻓﻦ اﺟﺮا و اﻣﻜﺎن ﺑﻮﻣﻲﺳﺎزي اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ را
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﺳﺎزد.
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 اﻣﻜﺎن اﺟﺮاي ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮدﻳﻮارﻫﺎي ﺑﺎرﺑﺮ و ﻏﻴﺮﺑﺎرﺑﺮ ،ﺳﻘﻒ ﻣﺴﻄﺢ و ﺷﻴﺒﺪار و ﭘﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ
ﺳﻴﺴﺘﻢ وﺟﻮد دارد و از ﻣﺰاﻳﺎي آن ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ.
 اﻣﻜﺎن ﺗﻠﻔﻴﻖ اﻳﻦ ﺳﺎزه ﺑـﺎ ﺳـﺎزه ﺗﻴـﺮ و ﺳـﺘﻮﻧﻲ و درﻧﺘﻴﺠـﻪاﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل دﻫﺎﻧﻪﻫﺎ وﺟﻮد دارد.
 ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﭘﺎﺷﺶ ﺑﺘﻦ رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺪاﻗﻞﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺠﺎور اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺳﺎزه در زﻳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﺪون ﺧﺎﻛﺒﺮداري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻓﻀﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﺎﺷﺶ ﺑﺘﻦ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ) .ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻮﻣﺎ(
 اﻣﻜﺎن اﺟﺮاي ﻛﻨﺴﻮل )ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻻزم( وﺟﻮد دارد. ﺳﻴﺴﺘﻢ داراي دوام ﺑـﺎﻻ اﺳـﺖ و درﺻـﻮرت اﺟـﺮاي ﺻـﺤﻴﺢﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاري آن ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ.
 ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﺎﻧﻞﻫﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﻬﻴﺪات دارد. وﺟﻮد ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي آرﻣﺎﺗﻮر اﻣﻨﻴﺖ ﻛﺎﻓﻲ را در ارﺗﺒﺎط ﻓﻀﺎيداﺧﻞ و ﺧﺎرج و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺮ ﺑﺪﻧﻪﻫﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
 ﻳﺦزدﮔﻲ ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺘﻦ و ﺗﺮكﺧﻮردﮔﻲ آن از ﻣﺸﻜﻼتﻧﻤﺎﺳﺎزي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺑﺮاي رﻓﻊ
آن در ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
 اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﻗﻄﻌﺎت ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ وﺟﻮد ﻧﺪارد.)ﺷﺮﻛﺖ (AGC،EVG
 ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺗﻲ در زﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﺑﺘﻦ ﭘﺎﺷﺸﻲﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ آن ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
 اﻣﻜﺎن اﻟﺤﺎق ﻓﻀﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در آن ﻣﻴﺴﺮﻧﻴﺴﺖ و ﺳﻴﺴﺘﻢ از اﻧﻌﻄﺎف ﻛﺎﻓﻲ دراﻳﻦﺧﺼﻮص ﺑﺮﺧﻮردار
ﻧﻴﺴﺖ.
 -3-6-4آﺳﺎﻳﺶ ﻣﺤﻴﻄﻲ

 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻻزم ﺑﺮاي ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻋﺎﻳﻖ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑـﺘﻦ وﺷﺒﻜﻪ آرﻣﺎﺗﻮر و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
 ﻻﻳﻪ ﭘﻠﻲ اﺳﺘﺎﻳﺮن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺸـﺮات و ﺟـﺎﻧﻮران آﺳـﻴﺐ ﭘـﺬﻳﺮاﺳﺖ.
 ﭘﻠﻲ اﺳﺘﺎﻳﺮن ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻮع ﻛﻨﺪﺳﻮز ﺑﺎﺷﺪ .ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺘﻦ ﭘﺎﺷﺸﻲﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮآورﻧﺪه اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺖ درﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻻﻳـﻪ ﺑـﺘﻦ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺻـﺪاي ﻫـﻮاﺑﺮد ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺧـﻮﺑﻲ اﻳﺠـﺎدﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮاي ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻋﺎﻳﻖ و ﺑﺘﻦ ﺟﻬـﺖ ﻛـﺎﻫﺶ
اﺛﺮ ﺻﺪاي ﻫﻮاﺑﺮد ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد) .ﻛﺎري ،اﺣﻤﺪي(1387 ،

 -5ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي و ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪولﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ ،اﻣﻜﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ
و اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺷﺮاﻳﻂ و ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈـﺎر
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺑﻬﺘﺮ از اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪﺷﺪه،
ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬــﺖ اﻧﺘﺨــﺎب ﺳﻴﺴــﺘﻢ از ﻣﻴــﺎن ﺳﻴﺴــﺘﻢﻫــﺎ،
ﻓــﺮآوردهﻫــﺎ و روشﻫــﺎي ﻣــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺑﺮﻣﺒﻨــﺎي ﺗﻌــﺪادي از
ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺷـﺮاﻳﻂ ﭘـﺮوژه ﺗـﺪوﻳﻦ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
ﺑﺮﺧــﻲ از ﻋﻮاﻣــﻞ ﻣــﻮرد ﻧﻈــﺮ ﻛــﻪ از ﻣﻬــﻢﺗــﺮﻳﻦ ﺷــﺎﺧﺺﻫــﺎي
ﺗﺼــﻤﻴﻢﮔﻴــﺮي درﺧﺼــﻮص روش اﺟــﺮاي ﻫﺮﭘــﺮوژه ﻣﺤﺴــﻮب
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﺮﺷﻤﺮد:
اﻟﻒ -ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌـﻲ :ﺳﻴﺴـﺘﻢ  LSFدر ﺑﺮاﺑـﺮ
رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺪاوم آﺳـﻴﺐﭘـﺬﻳﺮ اﺳـﺖ .ﺑـﺮاﻳﻦاﺳـﺎس ،ﻛـﺎرﺑﺮد آن در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻃﻮب ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روشﻫﺎي ﺳـﺎﺧﺖ ﺗـﻮﻧﻠﻲ و ﻗﺎﻟـﺐ ﻳﻜﭙﺎرﭼـﻪ ﺑـﻪدﻟﻴـﻞ
ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻛﻢ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﺮارﺗﻲ اﻧﺪك ،در ﻣﻨـﺎﻃﻘﻲ ﻛـﻪ اﺧـﺘﻼف
دﻣﺎي روز و ﺷـﺐ در آن ﺑـﺎﻻ اﺳـﺖ ،ﺑـﻪﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﻬﻴﺪات وﻳﮋه و ﻋﺎﻳﻖﻫﺎي ﺣﺮارﺗـﻲ،
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﺮارﺗﻲ آن را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ را ﺑـﻪ
ﭘﺮوژه وارد ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﮔﺮﭼﻪ در ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪﻛـﺎرﮔﻴﺮي اﻳـﻦ
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻋﺎﻳﻖ ﺣﺮارﺗﻲ و رﻃﻮﺑﺘﻲ در ﺑﺪﻧﻪ دارد .ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ
آن ،ﻓﺮآورده ﺑﺘﻦ ﺳـﺒﻚ ﮔـﺎزي ،ﺳﻴﺴـﺘﻢ و دﻳﻮارﺟﺪاﻛﻨﻨـﺪه 3D
ﭘﺎﻧﻞ و ﺳﻴﺴﺘﻢ  ،ICFﺑﻪدﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻋﺎﻳﻖ ﺣﺮارﺗﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻈـﻴﻢ
ﺷﺮاﻳﻂ آﺳﺎﻳﺶ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻓﻀﺎي داﺧﻞ ،ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗـﺮي را
در اﺧﺘﻴﺎر اﺳﺘﻔﺎدهﻛﻨﻨﻨﺪه )ﺑـﻪﺧﺼـﻮص در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑـﺎ اﺧـﺘﻼف
دﻣﺎي ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎﻻ ،ﻧﻈﻴﺮ ﺣـﻮزهﻫـﺎي ﮔـﺮم و ﺧﺸـﻚ و
ﺳﺮد و ﺧﺸﻚ( ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨﺪ.
ب -ﺑﺴﺘﺮ ﻛﺎﻟﺒﺪي ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮوژه  :در ﺑﺎﻓـﺖ ﻫـﺎي ﻓﺸـﺮده،
ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻓﻘﺪان ﻓﻀﺎي ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺣﺮﻛﺖ ﺟﺮﺛﻘﻴـﻞ ،ﺑـﻪﻛـﺎرﮔﻴﺮي
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻧﻠﻲ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ اﺟﺮا روﺑـﻪرو اﺳـﺖ .ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در
ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ در ﻃﺒﻘﺎت زﻳـﺮزﻣﻴﻦ وﺟـﻮد
دارد ،اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫـﺎي
دﻳﮕﺮ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺷﻮد .ازﻧﻈﺮ ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﻧﻴﺰ از ﻣﻴﺎن ﺳﻴﺴـﺘﻢﻫـﺎي اراﺋـﻪ
ﺷــﺪه ،ﺗﻨﻬــﺎ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﻗﺎﻟــﺐ ﺗــﻮﻧﻠﻲ و ﻗﺎﻟــﺐ ﻳﻜﭙﺎرﭼــﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴــﺖ
ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي در ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﺎزي را دارﻧﺪ و ﺑﻘﻴـﻪ ﻣـﻮارد ﻣﻨﺎﺳـﺐ
ﺑــﺮاي ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎنﻫــﺎي ﻳــﻚ و دو ﻃﺒﻘــﻪ و در ﺑﺮﺧــﻲ ﻣــﻮارد ،ﺑــﺎ
ﺗﻤﻬﻴــﺪاﺗﻲ ﺗــﺎ ﺣــﺪاﻛﺜﺮ  5ﻃﺒﻘــﻪ ﻣــﻲﺑﺎﺷــﻨﺪ .از ﻃــﺮف دﻳﮕــﺮ،
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫـﺎي  3Dﭘﺎﻧـﻞ LSF ،و  ICFو ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻓـﺮاوردهﻫـﺎي
ﺑﻠﻮك ﺑﺘﻦ ﮔﺎزي ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﺳﺒﻜﻲ ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﻨﺎﻫﺎي
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ﻏﺰال راﻫﺐ
ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﺎزﺳـﺎزي و ﺗﻐﻴﻴـﺮات داﺧﻠـﻲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﺳـﺎﺧﺖو
ﺳﺎزﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻃﺮحﻫﺎي ﺑﺎ ﺷﻜﻞﻫﺎي ﺣﺠﻤﻲ
وﻳﮋه ،ﺷﻜﺴﺘﮕﻲﻫﺎ و ﻳﺎ اﻧﺤﻨﺎﻫﺎي ﺧـﺎص در ﺣﺠـﻢ ،اﺟـﺮاي اﻳـﻦ
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ را از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻳﻜﭙﺎرﭼـﻪ ﻣﺸـﻜﻞ ﺳـﺎﺧﺘﻪ و
ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮردﻧﻴﺎز ،آن را از ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي
ﺧﺎرج ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ج -ﻣﻘﻴﺎس ﭘﺮوژه و ﺷﻴﻮه ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﺟﺮا :روشﻫﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي
ذﻛﺮﺷﺪه ،ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﻮد ﺑﺮاي ﻃﺮحﻫﺎي اﻧﺒﻮهﺳﺎزي
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻣـﻮاردي ﻛـﻪ ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ
ﺳﻔﺎرش ﻗﻄﻌﺎت ﺧﺎﺻﻲ از ﺳﻴﺴـﺘﻢ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑﻴﺸـﺘﺮ
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲﺧﻮرد .روش ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ روش ﺗﻮﻧﻠﻲ و ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ،
ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﮔﺴﺘﺮده و ﺧﺎص در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻛﻮﭼـﻚ
ﻣﻘﻴﺎس ،ﻣﻘﺮون ﺑﻪﺻﺮﻓﻪ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑـﺮاي ﻣﺜـﺎل ﻗﺎﻟـﺐ ﺗـﻮﻧﻠﻲ ﺑـﺮاي
ﺣﺪاﻗﻞ  8ﻃﺒﻘﻪ و  500واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺷﻮد .ﮔﺮﭼـﻪ
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ،روشﻫﺎ و ﻓﺮآوردهﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﺪﻳـﺪ
ﺑﻮده و ﻛﺎرﺑﺮد آنﻫﺎ ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش روشﻫﺎي اﺟـﺮا دارد ،اﻣـﺎ در
ﻣﻮاردي ﺑﺎ ﺗﺮوﻳﺞ روشﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻪﺳﺎدﮔﻲ ﻣـﻲﺗـﻮان ﻧﻴـﺮوي
ﻓﻨﻲ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﻮﻣﻲ را ﺑـﺮاي اﺟـﺮا آﻣـﻮزش داد .ﺳﻴﺴـﺘﻢ 3D ،LSF
ﭘﺎﻧﻞ ،ﺑﻠﻮكﻫـﺎي  ،AACﺳﻴﺴـﺘﻢ  ICFاز اﻳـﻦ دﺳـﺖ ﻣﺤﺴـﻮب
ﻣــﻲﺷــﻮﻧﺪ .اﻣــﺎ اﺟــﺮاي ﻗﺎﻟــﺐ ﺗــﻮﻧﻠﻲ و ﻗﺎﻟــﺐ ﻳﻜﭙﺎرﭼــﻪ ﻧﻴﺎزﺑــﻪ
ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻧﻴﺮوي ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺗﺠﻬﻴﺰات وﻳﮋه داﺷﺘﻪ و از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﺑﻮﻣﻲﺷﺪن ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ.
د -ﺗﻨﻮع در ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻌﻤﺎري :روش اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻣـﻮارد
ﻣﻌﺮﻓــﻲﺷــﺪه ،ﺻــﻔﺤﻪاي ﺑــﻮده و اﺳــﺘﻔﺎده از ﺻــﻔﺤﺎت ﺑــﺎرﺑﺮ
ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي ﺑﺴـﻴﺎري را در ﻣﻌﻤـﺎري و ﺑـﻪﺧﺼـﻮص ﻣﻌﻤـﺎري
داﺧﻠﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲآورد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل دﻫﺎﻧﻪﻫﺎ و ارﺗﻔﺎع ﺳﻘﻒ در
ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ روشﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ روﺑـﻪرو اﺳـﺖ و اﻓـﺰاﻳﺶ آن از
ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻤﻬﻴﺪات وﻳﮋه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ
در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﻮﻧﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪﭼﺸﻢ ﻣﻲﺧﻮرد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷـﻜﻞ،
اﺑﻌﺎد و ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﺑﺎزﺷـﻮﻫﺎ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺎ ﭘـﻴﺶﺑﻴﻨـﻲﻫـﺎي ﻻزم
دراﻳﻦﺧﺼﻮص ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.

 -6ﻣﻨﺎﺑﻊ

] [3رﺋﻴﺲﻗﺎﺳﻤﻲ ،اﻣﻴﺮﻣﺎزﻳﺎر ،1387 ،ﺳﻴﺴﺘﻢ و زﻳﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻄﻌﺎت و ﭘﺎﻧﻞ
ﻫﺎي ﺑﺘﻦ ﻫﻮادار اﺗﻮﻛﻼو ﺷﺪه ،ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺴﻜﻦ.
] [4ﮔﻼﺑﭽﻲ ،ﻣﺤﻤﻮد ،ﻣﻈﺎﻫﺮﻳﺎن ،ﺣﺎﻣﺪ ،1388 ،ﻓﻦآوريﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﭼﺎپ اول.
] [5ﻣﻌﺼﻮﻣﻲ ،ﻋﻠﻲ ،وﻟﺪي ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،1387 ،ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺒﻮه ﺳﺎزي ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻮﻧﻠﻲ
از دﻳﺪﮔﺎه ﺳﺎزه و ﻣﻌﻤﺎري ،ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺴﻜﻦ،
 ،1385آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ )اﺳﺘﺎﻧﺪارد .(2800
] [6ﻣﻌﺼﻮﻣﻲ ،ﻋﻠﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﻛﺎري ،ﺑﻬﺮوز ،1387 ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺘﻨﻲ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻮﻧﻠﻲ،
ﺗﻬﺮان ،ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺴﻜﻦ ،ﭼﺎپ اول.
] [7ﻣﺨﺘﺎري ،ﻣﻬﺪﺧﺖ ،ﻳﮕﺎﻧﻪ ،ﺷﻘﺎﻳﻖ ،اﻧﺒﻮه ﺳﺎزي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ روش ﻗﺎﻟﺐ
ﺗﻮﻧﻠﻲ ،ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﻲ ،واﺣﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﺴﻜﻦ.
] [8ﻣﺤﻤﺪﻛﺎري ،ﺑﻬﺮوز ،ﺧﻠﻴﻠﻲﺟﻬﺮﻣﻲ،ﻛﻴﺎن ،1387 ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎي
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ،ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺴﻜﻦ ،ﭼﺎپ اول ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺴﻜﻦ ،1388 ،ﮔﺎﻣﻲ در ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن )وﻳﺮاﻳﺶ اول(،
ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪه در راﺳﺘﺎي ﺟﺰء  6-2ﺑﻨﺪ» د« ﺗﺒﺼﺮه  6ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ
 1376ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ،وﻳﺮاﻳﺶ ﭼﻬﺎرم.
] [9ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان ،1383 ،ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎي
ﺳﺎﻧﺪوﻳﭽﻲ ﺳﺒﻚ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ـ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ ، ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان .7143
] [10ﻣﺤﻤﺪﻛﺎري ،ﺑﻬﺮوز ،اﺣﻤﺪي ،1387 ،رﺳﻮل ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺻﻔﺤﺎت
ﺳﺎﻧﺪوﻳﭽﻲ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ ﭘﺎﺷﺸﻲ )ﺗﺮي دي( ،ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺴﻜﻦ.
[11] Canadian Sheet Steel Building Institute, 2005, The
Lightweight Steel Frame House Construction Handbook
Sto AAC plaster system -2008.
[12] Warszawski, Abraham, 1999, Industrialized and
Automated Building Systems, London.
[13] www.concreteconstructiononline.com-MAY 2009
(Building Fast).
] [14ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي زﻳﺮ:
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﺴﺎزي و ﻋﻤﺮان اﻛﺒﺎﺗﺎن ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﺴﻜﻦ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻮﭘﺮ ﭘﺎﻧﻞ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﻲ
ﺷﺮﻛﺖ  ،Mesaﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﻲ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮﺳﻞ ﻗﺎﻟﺐ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻴﺴﻮن ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﻲ
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺒﻠﻜﺲ ،دﻓﺘﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﻲ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻨﻴﺎن ﻧﺎدران ،دﻓﺘﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﻲ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻛﺮت ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻮﻣﺎ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺷﺮﻛﺖ  ،EVGﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﻲ
ﺷﺮﻛﺖ  ،AGCﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﻲ
ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻳﻜﺎر ﺑﻨﻴﺎن ﭘﺎﻧﻞ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن

] [1آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺘﻦ اﻳﺮان )آﺑﺎ( ،1385 ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻛﺸﻮر،
ﭼﺎپ ﻫﺸﺘﻢ.
] [2دﻓﺘﺮ ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،1386 ،ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻬﻢ ﻣﻘﺮرات
ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻃﺮح و اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺘﻦآرﻣﻪ.
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ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ واﻛﻨﺶزاﻳﻲ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎي اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ
آنﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻮاص ﺑﺘﻦ
ﺳﻬﺮاب وﻳﺴﻪ 1و ﻋﻠﻲ دوﺳﺘﻲ

2

 1ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت راه ،ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ،ﺑﺨﺶ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻓﺮآورده ﻫﺎي راه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
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ﭼﻜﻴﺪه
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ ﺑﻴﻦ  60ﺗﺎ  75درﺻﺪ از ﺣﺠﻢ ﺑﺘﻦ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ،ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي ﺑﺮ ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺘﻦ دارﻧﺪ.
ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮاص آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي ﺑﺮ دوام و رﻓﺘﺎر
ﺳﺎزهاي ﺑﺘﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ .در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ ،ﻛﺎﻣﻼ ﺧﻨﺜﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺘﻦ ،ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻬﻢ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺒﺮﻳﺰ ،اﺣﺘﻤﺎل واﻛﻨﺶزاﻳﻲ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ و ﻗﻠﻴﺎﻳﻲﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد
ﺳﻴﻤﺎن در آب ﺣﻔﺮه اي ﺑﺘﻦ در ﻃﻮل زﻣﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﻳﻦ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺳﺎزهﻫﺎي
ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ و اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎد ﻋﺪم ﺑﺮوز ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ و ﺳﻴﻤﺎن ،ارزﻳﺎﺑﻲ دﻗﻴﻖ اﻳﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ از ﻧﻈﺮ واﻛﻨﺶزاﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲﻫﺎي
ﺳﻴﻤﺎن از اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ واﻛﻨﺶزاﻳﻲ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎي ﺳﻪ ﻣﻌﺪن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﺳﻨﮓﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ASTMC295و
ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻼت ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ASTM C1260ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ .ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ واﻛﻨﺶزاﻳﻲ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ
زﻳﺎدي دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻤﺎنﻫﺎي ﭘﻮزوﻻﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ راﻫﻜﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ واﻛﻨﺶﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﻧﮕﺮدﻳﺪ.
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 -1ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﺛﺮات ﺧﺮاﺑﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﺠﺎم و وﻗﻮع واﻛﻨﺶﻫﺎي ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ و اﻧﺒﺴﺎط
ﻧﺎﺷﻲ از آن در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ روشﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه واﻛﻨﺶﻫﺎي ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ
)) (ASR (Alkali Silica Reactionو ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ
ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در ﺳﺎزهﻫﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮاي ﺳﻦ
ﮔﺪاﻧﻪﻫﺎي ﻓﻌﺎل اﻧﺒﺴﺎط واﻛﻨﺶزاﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻫﻤﭽﻮن
ﻳﻮنﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آب ﺣﻔﺮهاي ﺑﺘﻦ ،ﻧﻮع ﺳﻴﻤﺎن و ﭘﻮزوﻻن
ﻣﺼﺮﻓﻲ ،ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﻮنﻫﺎ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه رﻃﻮﺑﺖ و دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ].[3-1
دوام ﺑﺘﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻪ در
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف در ﺑﺘﻨﻲ ﻛﻪ
در ﻣﻌﺮض رﻃﻮﺑﺖ ،ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻜﺮر ﺟﻮي ﻣﺮﻃﻮب ﻳﺎ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ
زﻣﻴﻦ ﻣﺮﻃﻮب ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺣﺎوي ﻣﻮادي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ

ﻗﻠﻴﺎﻳﻲﻫﺎي ﺳﻴﻤﺎن ،واﻛﻨﺶ زﻳﺎنآور اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺒﺴﺎط
ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻼت ﻳﺎ ﺑﺘﻦ ﮔﺮدد .اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮادي در ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎنآور
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺼﺮف ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻤﺎن ﺣﺎوي ﻗﻠﻴﺎﻳﻲﻫﺎي ﻛﻢ ﻳﺎ
ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻳﻚ ﻣﺎده ﺧﺎص ،از اﻧﺒﺴﺎط ﻣﻀﺮ ﺣﺎﺻﻞ از واﻛﻨﺶ
ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲﺷﻮد .در واﻗﻊ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺑﺮاي
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻀﺮ ﺑﻮدن ﻳﻚ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ در اﻳﺠﺎد واﻛﻨﺶ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ،
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد آن در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﺳﺖ .در اﻳﻦ
روش ،ﺑﺘﻦ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  15ﺳﺎل ﺗﺤﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري
ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﺮح اﺧﺘﻼط ،اﺟﺰا و ﻣﺤﻴﻂ
اﻃﺮاف ﺑﺘﻦ ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺘﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .اﻳﻦ روش ﻧﺸﺎن
ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﺧﺎﺻﻲ ﻻزم اﺳﺖ و ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺘﻦ
ﻳﺎ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺪون اﺷﻜﺎل ﻣﻲﺗﻮان از
ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .در ﻧﺒﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ،ﻃﺮح ﻳﻚ
آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺸﻒ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ واﻛﻨﺶزاﻳﻲ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ
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ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻣﺸﻜﻮك در ﺑﺘﻦ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ
] .[4ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ دو ﻧﻮع واﻛﻨﺶ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ در ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ :اﻟﻒ( واﻛﻨﺶ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﻛﻪ در ﺳﻨﮓﻫﺎ و
ﻛﺎﻧﻲﻫﺎي ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﻣﻌﻴﻦ و ﺷﻴﺸﻪﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد.
ب( واﻛﻨﺶ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﺳﻨﮓﻫﺎي آﻫﻜﻲ دوﻟﻮﻣﻴﺘﻲ،
اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد .ﺳﻨﮓﻫﺎي ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ واﻛﻨﺸﻲ اﻳﺠﺎد
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،داراي ﺑﺨﺶ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﻫﻢ دﻟﻮﻣﻴﺖ
و ﻫﻢ ﻛﻠﺴﻴﺖ اﺳﺖ و ﻣﻮاد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل در اﺳﻴﺪ داراي
ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي رس ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ واﻛﻨﺶزاﻳﻲ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ
ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎي ﺳﻪ ﻣﻌﺪن در اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ
آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳﺖ .اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎزوﻛﺎر واﻛﻨﺶ
 ASRو ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -2ﺳﺎزوﻛﺎر واﻛﻨﺶ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ
واﻛﻨﺶ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ژﻟﻲ ﻛﻪ از واﻛﻨﺶ
ﺑﻴﻦ ﺳﻴﻠﻴﺲ واﻛﻨﺶزاي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ و ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ
ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻴﻤﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﺬب
آب ،اﻳﻦ ژل اﻧﺒﺴﺎط ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻨﺶ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺮك
ﻫﺎﻳﻲ در ﺑﺘﻦ ﻣﻲﺷﻮد .واﻛﻨﺶ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻲ ،ﺑﻴﻦ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲﻫﺎي
ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻴﻤﺎن و ﮔﺮوه ﻣﺸﺨﺼﻲ از ﺳﻨﮓﻫﺎي آﻫﻜﻲ دوﻟﻮﻣﻴﺘﻲ
ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮﻃﻮب ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ،روي ﻣﻲدﻫﺪ .در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ
اﻧﺒﺴﺎط ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺗﺮكﻫﺎ ﻣﻲﺷﻮد و ﺧﺮاﺑﻲﻫﺎﻳﻲ در ﺑﺘﻦ
ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ.
واﻛﻨﺶ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ -ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ :واﻛﻨﺶ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ را اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر
در دﻫﺔ  ،1930ﺗﻮﻣﺎس اﺳﺘﺎﻧﺘﻮن ) (Stantonﻣﻬﻨﺪس اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ در
اﻳﺎﻟﺖ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ در آﻣﺮﻳﻜـﺎ ،ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم ﺑﺎزرﺳـﻲ ﺗـﺮكﺧـﻮردﮔﻲ و
اﻧﺒﺴﺎط ﺑﺘﻦ ﺳﺎزهاي در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺪارس ،ﭘﻞﻫـﺎ ،ﺟـﺎدهﻫـﺎ و
دﻳﻮارهﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﮔﺰارش ﻛﺮد ].[5
واﻛﻨﺶ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﺑﻲﺷﻜﻞ ﻓﻌﺎل در
ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ و ﻗﻠﻴﺎﻳﻲﻫﺎي ﺳﻴﻤﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮل در آب
ﺣﻔﺮهاي ﺧﻤﻴﺮ ﺳﻴﻤﺎن وﺟﻮد دارد ،رخ ﻣـﻲدﻫـﺪ .در اﺛـﺮ اﻳـﻦ
واﻛﻨﺶ ،ژل ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺑﺎ ﺟﺬب رﻃﻮﺑﺖ ،ﻣﻨﺒﺴﻂ
ﻣﻲﺷﻮد .ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﺶ داﺧﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑـﻴﺶ از
ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻛﺸﺸﻲ ﺑﺘﻦ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺗﺮكﺧﻮردﮔﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ
ﺗﺮكﻫﺎ ﺧﻮد ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﻞ ﻧﻔﻮذ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺮب دﻳﮕﺮ ﺑﻪ داﺧﻞ
ﺑﺘﻦ ﺷـﻮﻧﺪ و ﺧـﺴﺎرت ﺗـﺸﺪﻳﺪ ﮔﺮدد.
ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﭘﺪﻳﺪه واﻛﻨﺶ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻓﻌﺎل در ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ ،وﺟﻮد ﻗﻠﻴﺎﺋﻲﻫﺎ ﺑﻪ

ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻓﻲ در آب ﺣﻔﺮهاي ﺑﺘﻦ و رﻃﻮﺑﺖ ﻛﺎﻓﻲ در ﺑﺘﻦ
ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻓﻌﺎل در ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ دو ﮔﺮوه ﻛﻠﻲ از
ﻛﺎﻧﻲﻫﺎي ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲﻫﺎ واﻛﻨﺶ ﺷﺪﻳﺪي
اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻨﺪ ] (1 : [7-6ﺳﻴﻠﻴﺲﻫﺎي ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار )ﺷﺎﻣﻞ اوﭘﺎل،
ﻛﺎﻟﺴﺪوﻧﻲ ،ﺗﺮﻳﺪﻳﻤﻴﺖ و ﻛﺮﻳﺴﺘﻮﺑﺎﻟﻴﺖ( ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪادي از
ﺷﻜﻞﻫﺎي ﻛﻮارﺗﺰ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و  (2آﻟﻮﻣﻴﻨﻮ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎتﻫﺎي
ﺷﻴﺸﻪاي
ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺎدهاي اﺳﺖ ﻛـﻪ در ﺷـﺮاﻳﻂ اﺳـﻴﺪي و ﻗﻠﻴـﺎﻳﻲ ﺷـﺪﻳﺪ
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺣﻞ ﻣﻲﺷﻮد .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲدﻫـﺪ ﻛـﻪ در
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺳﻴﻠﻴﺲﻫﺎي ﺑـﻲﺷـﻜﻞ در  PHﻫـﺎي ﺑـﺎﻻ ﺧﻴﻠـﻲ
راﺣﺖﺗﺮ از ﻛﻮارﺗﺰﻫﺎي ﺑﻠﻮرﻳﻦ ﺣﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ] .[8ﻓﺮاوانﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع
ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده آﻧﻬـﺎﻳﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺣـﺎوي
ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻏﻴﺮﺑﻠﻮرﻳﻦ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﺿـﻌﻴﻒ ﻳـﺎ ﻧـﺎﻗﺺ ﻣﺘﺒﻠـﻮر ﺷـﺪه
ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ واﻛﻨﺶزاﻳـﻲ ﺳـﻨﮕﺪاﻧﻪ اﻧﺠـﺎم
ﺑﺮرﺳــﻲ ﺳــﻨﮓﺷﻨﺎﺳــﻲ اﺳــﺖ .ﺑــﻪ دﻟﻴــﻞ ﺗﻔــﺎوت ﺗﺎرﻳﺨﭽــﻪ
زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ
ﻳﻚ ﻧﻮع ﺳﻨﮓ در ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ واﻛﻨﺶزا و ﻫﻤﺎن ﺳـﻨﮓ در ﻧﺎﺣﻴـﻪ
دﻳﮕﺮي ﻏﻴﺮواﻛﻨﺶ زا ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﻮد .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻃﺒﻘـﻪﺑﻨـﺪي
ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ واﻛﻨﺶزاﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ از اﻟﮕﻮي ﻣﺤﻠـﻲ ﻣﺨـﺘﺺ ﺑـﻪ
ﻫﻤﺎن ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻳﺎ ﺑﺨﺶ ﭘﻴﺮوي ﻛﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي RILEM
 [9] AAR-1ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ زﻳـﺮ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ(1 :
ﺳــﻨﮕﺪاﻧﻪﻫــﺎﻳﻲ ﻛــﻪ اﺣﺘﻤــﺎل واﻛــﻨﺶزاﻳــﻲ ﻛﻤــﻲ دارﻧــﺪ (2
ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈـﺮ واﻛـﻨﺶزاﻳـﻲ ﻣﺸـﻜﻮك ﻫﺴـﺘﻨﺪ و (3
ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل واﻛﻨﺶزاﻳﻲ زﻳـﺎدي دارﻧـﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ
ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸـﺎن ﻛـﺮد ﻛـﻪ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺧﺎﺻـﻴﺖ ﻛـﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺳـﻲ
ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ،ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻠﺨﻞ و ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻧﻘﺶ ﺑـﻪﺳـﺰاﻳﻲ
در واﻛﻨﺶﭘﺬﻳﺮي آﻧﻬﺎ اﻳﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ].[10 ،7
وﺟﻮد ﻗﻠﻴﺎﻳﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻓﻲ در آب ﺣﻔﺮهاي ﺑـﺘﻦ :ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ
ﻣﻨﺒﻊ داﺧﻠﻲ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﺘﻦ ،ﺳـﻴﻤﺎن اﺳـﺖ .در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ اﺟـﺰاي
دﻳﮕﺮي ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ،ﻣﻮاد ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ و اﻓﺰودﻧﻲﻫﺎي ﻣﻌـﺪﻧﻲ و
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑـﺘﻦ ﺷـﻮﻧﺪ .از
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ ﺧﺎرﺟﻲ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﺘﻦ ﻣﻲﺗﻮان ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻳـﺦ زدا را
ﻧﺎم ﺑﺮد .اﮔﺮﭼﻪ ﭘﻮزوﻻن ﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد داراي ﻣﻘﺪاري ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ واﻛـﻨﺶ ﻫـﺎي ﺳﻴﻠﻴﺴـﻲ ﻗﻠﻴـﺎﻳﻲ
ﻧﻜﺘﻪاي ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘـﻮزوﻻنﻫـﺎ
ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺒﺴﺎط ﻧﺎﺷﻲ از واﻛﻨﺶﻫﺎي ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﺷـﻮد
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘـﺪار ﻗﻠﻴـﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟـﻮد در آب ﺣﻔـﺮه اي ﺑـﺘﻦ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ] .[6ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲﻫﺎ در آب ﺣﻔﺮهاي ﺑﺘﻦ ﺑﺮ
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اﺳﺎس اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻳـﺪ از ﻗﻠﻴـﺎﻳﻲ ﻣﻌـﺎدل ) Na2Oeq = Na2O +
 (0.658 K2Oﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ وزﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

رﻃﻮﺑﺖ :ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺮاي رﺧﺪاد واﻛﻨﺶ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ،ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ
رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ رﻃﻮﺑﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي
ژل ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺴﺎرتﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از آن در ﻃﻮل ﺗﻮرم ﻣﻲﺷﻮد.
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﻛﻤﺘﺮ از ،%80
ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ رﻃﻮﺑﺖ ،ﻫﻮا ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻳﺎ
آﺳﻴﺒﻲ اﺗﻔﺎق ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد و ﻳﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ واﻛﻨﺶ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ] .[11ﺑﺴﻴﺎري از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎي ﺗﺮ و
ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ
واﻛﻨﺶ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 -3راﺑﻄﻪ واﻛﻨﺶ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﺑﺎ
ﻣﻴﺰان ﻗﻠﻴﺎﻳﻲﻫﺎي ﺳﻴﻤﺎن
اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻴﻤﺎن ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ در ﺳﺎل  1963در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺧـﻮد
ﺑﺮ روي ﺳﺎزهﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺷﺎﻫﺮاهﻫﺎ در ﺟﻮرﺟﻴﺎ و آﻻﺑﺎﻣـﺎ ﻛـﻪ ﺑـﺘﻦ
آﻧﻬﺎ از ﺷﻦﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺳﻴﻤﺎنﻫﺎي داراي ﻗﻠﻴـﺎﻳﻲ ﻣﻌـﺎدل
ﺑﻴﺶ از  0/6درﺻﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ
دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺎ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻣﻌﺎدل ﻛﻢ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺳﺎزهﻫﺎ
دﭼﺎر ﺗﺮك ﺧﻮردﮔﻲ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ] .[14-12ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ ﻣﻴـﺰان
واﻛﻨﺶزاﻳـﻲ ﻳـﻚ ﺳـﻨﮕﺪاﻧﻪ ﺗـﺎﺑﻌﻲ از ﻣﻘـﺪار ﻗﻠﻴـﺎﻳﻲﻫـﺎ در آب
ﺣﻔﺮهاي ﺑﺘﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺪار ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ آب ﺣﻔﺮهاي
ﺑﺘﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻮع و ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗـﺮار دارد .در
واﻗﻊ ﻏﻠﻈﺖ  K+ ،Na+و  OH-واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺳـﺪﻳﻢ و ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ
در ﺳﻴﻤﺎن و ﻣﻮاد ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺘﻦ اﺳﺖ .ﻫﻤـﻮاره
ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺣﺪاﻛﺜﺮي ﺑﺮاي ﻣﻘﺪار ﻣﻌﺎدل ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘـﺮ از آن ،ﺳـﻨﮕﺪاﻧﻪ واﻛـﻨﺶ
ﻧﺸﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان  pHآب ﺣﻔﺮهاي ﺑﺘﻦ
ﻣﻲﺗﻮان از رﺧﺪاد واﻛﻨﺶ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ
آورد ] .[18-15ﻣﻄﺎﺑﻖ ادﺑﻴﺎت ﻓﻨﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﻳﻦ
ﻏﻠﻈﺖ را  200ﺗﺎ  300ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮل ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻳـﺎ ﻣﻘـﺪار  pHﺣـﺪوداً
 13/3ﺗﺎ 13/5ﮔـﺰارش ﻛـﺮده اﻧـﺪ ] .[23-19ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ
آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻟﻴﻤﻦ ) (Leemanو ﻟﻮﺗﻨﺒﺎخ ) (Lothenbachﻣﺸـﺎﻫﺪه
ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻣﻌﺎدل ﻧﺴﺒﺖ  K/Naﻧﻴﺰ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه
اي ﺑﺮﺧــﻮردار اﺳــﺖ زﻳــﺮا در ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت آﻧﻬــﺎ ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳــﺪ
ﺳﻴﻤﺎنﻫﺎي داراي ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻣﻌﺎدل ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ  K/Naﻣﺘﻐﻴـﺮ
داراي اﻧﺒﺴﺎطﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ] .[25-24ﻫﻮ ) (Houو
ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ] [26ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻮنﻫﺎي ﺳﺪﻳﻢ و ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در

واﻛﻨﺶ  ASRﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻋﻤـﻞ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﻛـﺮد ﻣﻨﺘﻬـﺎ ﺳـﺮﻋﺖ
واﻛﻨﺶ ﺑﺮاي ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 -4راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از واﻛـﻨﺶ
ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ
در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ ﻫﻤﻮاره ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از واﻛﻨﺶ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻗﺒﻞ
از ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺘﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ رﻃﻮﺑﺘﻲ ،دﻣﺎﻳﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﻲ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻ
)ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻴﺸﺘﺮ از  80درﺻﺪ( ،دﻣﺎي زﻳﺎد و ﺣﻀﻮر ﻣﻮاد ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ
ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮ ﺷﺪت و ﺳﺮﻋﺖ واﻛﻨﺶﻫﺎي ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﺧﻮاﻫﺪ
اﻓﺰود .ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ واﻛﻨﺶ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ
ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ،ﺑﻪ ﺳﻪ روش اﺻﻠﻲ ﻣﻲﺗﻮان از واﻛﻨﺶ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﻠﻴﺲ
اﻧﺒﺴﺎطزا ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اﺟﺘﻨﺎب از
ﻣﺼﺮف ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ واﻛﻨﺶزا و ﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎي
ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ،ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن ﻣﻴﺰان ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﻪ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ
از  0/4اﻟﻲ  0/6درﺻﺪ )ﻳﺎ  1/8kg/m3اﻟﻲ 3/0kg/m3ﺑﺮاي ﺑﺘﻦ(
ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻤﺎنﻫﺎي ﻛﻢ ﻗﻠﻴﺎ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﻲ ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﺑﺎدي،
ﭘﻮزوﻻن ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻜﻠﻴﺲﺷﺪه ﻳﺎ ﺧﺎم ،ﺳﺮﺑﺎره ﻛﻮره آﻫﻨﮕﺪازي
آﺳﻴﺎب ﺷﺪه ،دوده ﺳﻴﻠﻴﺲ ،ﻧﻤﻚﻫﺎي ﻟﻴﺘﻴﻢ و ﻏﻴﺮه.
در دﻧﻴﺎ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎي ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﻣﻌﻤﻮلﺗﺮﻳﻦ ﻧـﻮع ﺳـﻨﮕﺪاﻧﻪﻫـﺎي
ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﻴـﺎﻳﻲﻫـﺎ ،ﺑـﻪﺷـﻤﺎر ﻣـﻲروﻧـﺪ .واﻛـﻨﺶزاﻳـﻲ
ﻛﺎﻧﻲﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﻧﻈـﻢ ﺑﻠـﻮرﻳﻦ آﻧﻬـﺎ ﺑﺴـﺘﮕﻲ دارد.
اوﭘــﺎل ) (SiO2.nH2Oﻛــﻪ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺴــﻴﺎر ﻧــﺎﻣﻨﻈﻤﻲ دارد،
واﻛﻨﺶزاﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﻴﻠﻴﺲ اﺳﺖ .ﻛﻮارﺗﺰ ) (SiO2ﻛـﺮﻧﺶ ﻧﻴﺎﻓﺘـﻪ
ﻛــﻪ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﺮﻳﺴــﺘﺎﻟﻲ ﺑﺴــﻴﺎر ﻣﻨﻈﻤــﻲ دارد ،ﻣﻌﻤــﻮﻻً ﻏﻴــﺮ
واﻛﻨﺶزاﺳﺖ .ﻓﺮمﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ ﺳـﻴﻠﻴﺲ ،ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺷﻴﺸـﻪ ،ﻛـﻮارﺗﺰ
رﻳﺰﺑﻠﻮر و ﻛﻮارﺗﺰ ﻣﺨﻔﻲ ﺑﻠﻮر ،ﻛـﻮارﺗﺰ ﻛـﺮﻧﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ،ﻛﻠﺴـﺪوﻧﻲ،
ﺗﺮﻳﺪﻳﻤﻴﺖ و ﻛﺮﻳﺴﺘﻮﺑﺎﻟﺖ واﻛﻨﺶزاﻳﻲ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﻣﻨﻈﻮر در ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل رﺧﺪاد واﻛـﻨﺶﻫـﺎي ﺳﻴﻠﻴﺴـﻲ
ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ از ﻛﺎرﺑﺮد ﺳـﻨﮕﺪاﻧﻪﻫـﺎي واﻛـﻨﺶزا در ﺳـﺎﺧﺖ ﺑـﺘﻦ
اﺟﺘﻨﺎب ﻛﺮد و ﻳﺎ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎي واﻛﻨﺶزا ﺑﺎ ﻏﻴﺮواﻛﻨﺶزا ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
ﺷﻮﻧﺪ .ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ اﻓﺸـﺎرﻧﻴﺎ و ﭘﻮرﺳـﺎﻋﻲ
] [27اﺳﺘﻔﺎده از ﺧـﺮدهﻫـﺎي ﻻﺳـﺘﻴﻚ در ﺑـﺘﻦ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻋـﺪم
واﻛﻨﺶزاﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ و ﺳـﻴﻤﺎن و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺟـﺬب اﻧـﺮژي
زﻳﺎد ،ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺒﺴﺎط و ﺗﺮك ﺧـﻮردﮔﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از واﻛـﻨﺶ
ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫـﺎي ﺷﻴﺸـﻪاي
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ﺳﻬﺮاب وﻳﺴﻪ  ،ﻋﻠﻲ دوﺳﺘﻲ
ﺑﺼﻮرت ﭘﻮدر ﺑﺎ داﻧﻪﺑﻨﺪي و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺧﻤﻴـﺮ ﺳـﻴﻤﺎن در
ﺣﻀﻮر ﺳﻴﻠﻴﺲ واﻛﻨﺶزا ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ واﻛﻨﺸﻲ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷـﺖ ﺑﻠﻜـﻪ
اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻨﺘﺮل واﻛﻨﺶﻫﺎي ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻮدر ﺷﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻠﻨﺪﻳﺖ واﻛﻨﺶ داده
و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ژل  C-S-Hﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺎزﻫﺎي آﻟﻮﻣﻴﻨﺎﺗﻲ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﻧﻮﺳﻮﻟﻔﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻮدر ﺷﻴﺸـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ
ﻓﺎزﻫــﺎي آﻟﻮﻣﻴﻨــﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟــﺐ ﻛــﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤــﺎل ﺗﺠﺰﻳــﻪ ﺳــﻴﻠﻴﺲ
ﺑﻲﺷﻜﻞ در ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎي واﻛﻨﺶزا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ].[28
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ و ﭘﻮزوﻻنﻫﺎ ﻳﻜﻲ از راه ﺣﻞﻫـﺎي ﻣـﻮﺛﺮ
در ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺒﺴﺎط ﺑﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻬـﺖ واﻛـﻨﺶﻫـﺎي ﺳﻴﻠﻴﺴـﻲ
ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ
ﭘﻮزوﻻن ﻫﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ واﻛﻨﺶ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻫﻴﺪراﺳـﻴﻮن و
ﻧﻬﺎﻳﺘ ـﺎً ﻛــﺎﻫﺶ ﻗﻠﻴــﺎﻳﻲ آب ﺣﻔــﺮهاي ﻗــﺎدر ﺧﻮاﻫﻨــﺪ ﺑــﻮد ﺗــﺎ از
اﻧﺒﺴﺎطﻫـﺎي ﻧﺎﺷـﻲ از واﻛـﻨﺶ  ASRﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨـﺪ .ﻣﻘـﺪار
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮزوﻻنﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل واﻛﻨﺶ  ASRواﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ
ﻣﻮارد زﻳﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ:
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﻗﻠﻴﺎﻳﻲﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در آب ﺣﻔـﺮهاي ﺧﻤﻴـﺮﺳﻴﻤﺎن
 اﻓــﺰاﻳﺶ ﻗﻠﻴــﺎﻳﻲ آب ﺣﻔــﺮهاي ﺑــﻪ ﺟﻬــﺖ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻣــﻮادﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻗﻠﻴﺎﻳﻲﻫﺎي زﻳﺎد
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ  C/Sدر ﭘﻮزوﻻن ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻓﺰاﻳﺶ واﻛﻨﺶﭘﺬﻳﺮي ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ آن دﺳﺘﻪ از ﭘﻮزوﻻنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺧﺎﺻـﻴﺖ
ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ و اﻛﺴﻴﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻛﻢ و ﺳﻴﻠﻴﺲ زﻳﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ داراي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻛﻢ ﻛﺮدن ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ آب ﺣﻔـﺮهاي ﺑـﺘﻦ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺑـﺎ
ﻧﺴﺒﺖﻫﺎي ﻛﻢ از اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺨﻮﺑﻲ واﻛـﻨﺶﻫـﺎي ﻗﻠﻴـﺎﻳﻲ
ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ را ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﻋﻜﺲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮزوﻻنﻫﺎﻳﻲ
ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ زﻳﺎد ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ
درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣـﻲﮔـﺮدد ﺗﻮﻣـﺎس و ﺑﻠﻴﮋﻧﺴـﻜﻲ
) [31-29] (Bleszynskiدر ﻣـــﻮرد ﺗـــﺄﺛﻴﺮ اﺳـــﺘﻔﺎده از دوده
ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ) 5ﺗﺎ  7/5درﺻﺪ( ﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻫﺎ در ﺧﻤﻴﺮ ﺳﻴﻤﺎن
اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﭘﻮزوﻻن ﻏﻠﻈﺖ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲﻫﺎ در آب
ﺣﻔﺮهاي ﺑﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻧﺒﺴﺎط آزﻣﻮﻧﻪﻫـﺎ ﻧﺎﺷـﻲ از واﻛـﻨﺶﻫـﺎي
ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸـﻤﮕﻴﺮي ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .در ﺧﺼـﻮص
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮزوﻻن زﺋﻮﻟﻴﺖ ﻧﻴﺰ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜـﻲ از ﭘـﻮزوﻻنﻫـﺎي
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻨﺎﺳـﺐ در ﻛﺸـﻮر ] [33-32ﻛـﻪ در ﺳـﺎﻟﻬﺎي
اﺧﻴﺮ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ و اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺸـﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ
ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﭼﺸـﻤﮕﻴﺮ اﻧﺒﺴـﺎط ﻧﺎﺷـﻲ از
واﻛﻨﺶ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد

در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر در ﺧﺼﻮص واﻛﻨﺶ زاﻳﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﻲ ﻣﺼـﺮﻓﻲ
)ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ زﻧﺪان ،ﺳﻬﺮاﺑﻲ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﻔﺎري ﺳﺮرﻳﺰ
ﺳﺪ ﻧﻴﺎن( در ﺳـﺪﻫﺎي ﺷـﻤﻴﻞ و ﻧﻴـﺎن واﻗـﻊ در ﻗﺴـﻤﺖ ﺷـﻤﺎل
ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ) ﻗﺴﻤﺖ ﺷـﻤﺎل ﺟـﺎده ﺑﻨـﺪرﻋﺒﺎس -ﻣﻴﻨـﺎب(
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ از واﻛﻨﺶ زاﻳﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮده و
در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل واﻛـﻨﺶ زاﻳـﻲ از درﺻـﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ
دوده ﺳﻴﻠﻴﺲ ) 5درﺻﺪ ﺑـﺮاي ﻣﺼـﺎﻟﺢ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺳـﻬﺮاﺑﻲ و 10
درﺻﺪ ﺑﺮاي دو ﻗﺮﺿﻪ دﻳﮕﺮ( اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ ] .[34در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
دﻳﮕﺮي ﺑﺮ روي ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻗﺮﺿـﻪ )ﻛﺎرﮔـﺎه ﻫﻠﺘﻮﺷـﺎن( ﺳـﺪ و ﺗﻮﻧـﻞ
ﮔﺎوﺷﺎن در  85ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻛﻨﺘـﺮل
واﻛﻨﺶزاﻳﻲ از راﻫﻜﺎرﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﻫﻤﭽـﻮن اﺳـﺘﻔﺎده از دوده
ﺳﻴﻠﻴﺲ ،ﺳﻴﻤﺎن ﭘﻮزوﻻﻧﻲ وﻳﮋه و ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻣﺼـﺎﻟﺢ واﻛـﻨﺶ زا ﺑـﺎ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ].[35
در ﻣﻮرد اﻓﺰودﻧﻲﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ در
دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣـﻮاد اﻓﺰودﻧـﻲ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در
ﺑﺘﻦ ﻳﺎ ﻣﻼت ﺗﺄﺛﻴﺮي ﺑﺮ واﻛﻨﺶﻫﺎي ﻗﻠﻴـﺎﻳﻲ ﺳﻴﻠﻴﺴـﻲ ﻧﺨﻮاﻫﻨـﺪ
داﺷﺖ ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻓﺰودﻧﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺎوي ﻣﻘﺪار زﻳـﺎدي از
ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺪﻳﻢ ،ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﻟﻴﺘﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺰودﻧﻲﻫـﺎﻳﻲ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﻣﻘـﺪار ﻗﻠﻴـﺎﻳﻲ ﺧﻄﺮﻧـﺎك ﺑﺎﺷـﻨﺪ
آنﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺷﺎﺗﻜﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر زودﮔﻴـﺮي اﺳـﺘﻔﺎده
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ] .[37-36در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺒﺎب زاﻫـﺎ ﺑﻌﻴـﺪ اﺳـﺖ
ﻛﻪ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑـﺮ واﻛـﻨﺶ  ASRو اﻧﺒﺴـﺎط ﻧﺎﺷـﻲ از آن
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺷﻮاﻫﺪي ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸـﺎن داده
اﺳﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﺒﺎبﻫﺎي ﻫﻮا ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳـﻖ اﻧﺒﺴـﺎط
ﺧﻤﻴﺮ ﺳﻴﻤﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷـﺪ ] .[39-38ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲرﺳـﺪ ﻣـﻮاد
اﻓﺰودﻧﻲ ﺣﺎوي ﻟﻴﺘﻴﻢ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣـﻮاد ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ دﻳﮕـﺮ در ﺟﻬـﺖ
ﻛﻨﺘﺮل اﻧﺒﺴﺎط ﺧﻤﻴﺮ ﺳﻴﻤﺎن ﻧﺎﺷﻲ از واﻛﻨﺶ  ASRﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴـﺪ
ﺧﻮاﻫﻨــﺪ ﺑــﻮد .ﻓﻨــﮓ ) (Fengو ﻫﻤﻜــﺎراﻧﺶ ] [40ﻣﻌﺘﻘﺪﻧــﺪ ﻛــﻪ
ﻧﻤﻚﻫﺎي ﻟﻴﺘﻴﻢ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ از اﻧﺒﺴﺎط ﻧﺎﺷﻲ از واﻛـﻨﺶﻫـﺎي
 ASRﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ ﺣﻀـﻮر ﻳـﻮن
 Li+در آب ﺣﻔﺮه اي از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺤـﺎﻓﻆ
ﺑﺮ روي ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻓﻌﺎل ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺠﺰﻳﻪ آن )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم ﺑـﻪ
ﻣﻨﻈﻮر رﺧﺪاد واﻛﻨﺶ  (ASRﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸـﺎن
ﻛﺮد ﻛﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از واﻛﻨﺶ ﺳﻴﻠﻴﺲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻨﺘﺮل اﻧﺒﺴﺎط
ﻧﺎﺷﻲ از آن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﻚﻫﺎي ﻟﻴﺘﻴﻢ ﺑـﻪ ﻣـﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﺑﺴـﺘﮕﻲ
دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان واﻛـﻨﺶزاﻳـﻲ ﺳـﻨﮕﺪاﻧﻪﻫـﺎ ،ﻧـﻮع ﻧﻤـﻚ
ﻟﻴﺘﻴﻢ ،ﻣﻘﺪار ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻫﺎ در آب ﺣﻔـﺮهاي و ﻣﻘـﺪار ﻣﺼـﺮف ﻧﻤـﻚ
ﻟﻴﺘﻴﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ ].[41
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 -5آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳـﺎﺑﻲ
واﻛﻨﺶ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ

 -6آزﻣﻮنﻫﺎ

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ واﻛﻨﺶ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ -ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ
ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ روشﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ و
روشﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .روش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
 آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﻨﮓﺷﻨﺎﺳﻲ ) (ASTM C295و آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎيﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 (1واﻛﻨﺶزاﻳﻲ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎي ﺳﻴﻤﺎن – ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ
)روش ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻼت(
 (2آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﻮﺗﺎهﻣﺪت روي ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻼت در ﺳﻮد  1ﻧﺮﻣﺎل

 -1-6ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﺳــﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻣﺼــﺮﻓﻲ :ﺑـﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺑﺮرﺳــﻲ واﻛــﻨﺶزاﻳــﻲ ﻗﻠﻴــﺎﻳﻲ
ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎي اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ از رﻳﺰداﻧـﻪﻫـﺎي ﺳـﻪ
ﻣﻌﺪن ﭘﺮ ﻣﺼﺮف در ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎي ﻃﺮﻳﻘﺖ ،ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺒﻴﻦ و
ﺳﺮام اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ .ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﻧﻤﻮﻧـﻪﺑـﺮداري ﺑـﻪ روش
اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﻛﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .در آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ از اﻳﻦ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪﺑـﺮداري از ﺳـﻨﮕﺪاﻧﻪﻫـﺎي رﻳـﺰ در
ﻣﺤــﻞ ﻛﺎرﮔــﺎه از زﻳــﺮ ﻧــﻮار ﻧﻘﺎﻟــﻪ ﺻــﻮرت ﭘــﺬﻳﺮﻓﺖ و ﺳــﭙﺲ در
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳـﺎﺧﺖ ﻣﻨﺸـﻮرﻫﺎي ﻣـﻼت ﺳـﻨﮕﺪاﻧﻪ رﻳـﺰ
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ،ASTM C1260داﻧـﻪﺑﻨـﺪي ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ .ﺑـﻪ
ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎي رﻳﺰﺗﺮ از اﻟﻚ
 2/36mmو ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎي ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮ روي اﻟﻚ mm
 1/18اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﺪه و ﺑــﺮاي ﺗﻬﻴــﻪ ﻣﻘــﺎﻃﻊ ﻧــﺎزك و ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ
ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﻛـﺎﻧﻲﺷﻨﺎﺳـﻲ داﻧﺸـﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ
ﻣﻌﺪن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮﭘﻲ
ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﻳﺐ در ﺑﺨﺶ  8اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻴﻤﺎن :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ واﻛﻨﺶ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ASTM C1260ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد
ﻛﻪ ﺑﻌﺪاً در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓـﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از دو ﻧﻮع ﺳﻴﻤﺎن ﭘﺮﻣﺼﺮف در
ﻣﻨﻄﻘـﻪ آذرﺑﺎﻳﺠــﺎن ﻳﻌﻨـﻲ ﺳــﻴﻤﺎن ﺗﻴـﭗ  IIﺻــﻮﻓﻴﺎن و ﺳــﻴﻤﺎن
ﭘــﻮزوﻻﻧﻲ ﺻــﻮﻓﻴﺎن اﺳــﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳــﺪ ﻛــﻪ در ﺟــﺪول  1آﻧــﺎﻟﻴﺰ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ ﮔﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ .در ﺿـﻤﻦ ﻣﻘـﺪار درﺻـﺪ
اﻧﺒﺴﺎط اﺗﻮﻛﻼو ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻴﻤﺎن ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻤﺘـﺮ
از  0/2درﺻﺪ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ.

)(ASTM C1260

 (3آزﻣﺎﻳﺶ درازﻣﺪت ﺑﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از
ﻧﻈﺮ در ﺑﺨﺎر آب و ﺳﻮد  1ﻧﺮﻣﺎل )(ASTM C1293
ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ASTM C227ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪ
دﻟﻴﻞ ﺿﻌﻒ آن در ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻘﺶ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ واﻛﻨﺶزاﻳﻲ
ﻛﻨﺪي دارﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺴﺖ .زﻳﺮا اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ و
ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺨﺮاج
ﻗﻠﻴﺎﻳﻲﻫﺎ از ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻼت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ] .[42ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد روشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ واﻛﻨﺶ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ -ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ] [29آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوزه
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻮاد ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮل واﻛﻨﺶﻫﺎي
ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﻨﺸﻮر
ﺑﺘﻨﻲ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ASTM C1293و ﻳﺎ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺷﺪه
ﻣﻼت ﻃﺒﻖ  ASTM C1260اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ واﻛﻨﺶزاﻳﻲ ﺳﻪ ﻣﻌﺪن ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ در ﺷﻬﺮ
ﺗﺒﺮﻳﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ واﻛﻨﺶ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ از آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺷﺪه
ﻣﻼت ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ASTM C1260اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎي ﻣﻮرد

ﺟﺪول  -1آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﻤﺎنﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
Na2O+0.658K2O

L.O.I

SO3

MgO

Fe2O3

Al2O3

CaO

SiO2
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ﺳﻴﻤﺎن ﭘﻮزوﻻﻧﻲ ﺻﻮﻓﻴﺎن

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮرد ﻣﻘﺪار ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﻤﺎن ﭘـﻮزوﻻﻧﻲ ﺻـﻮﻓﻴﺎن ﻻزم
ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﺎدل ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ در ﺳﻴﻤﺎنﻫﺎي
ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ راﻫﻨﻤﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ واﻛﻨﺶﭘﺬﻳﺮي آﻧﻬﺎ
در ﺣﻀـﻮر ﺳـﻨﮕﺪاﻧﻪﻫـﺎي واﻛـﻨﺶﭘـﺬﻳﺮ اﺳـﺖ .اﻣـﺎ در ﻣـﻮرد
ﺳﻴﻤﺎنﻫﺎي ﻏﻴﺮﭘﺮﺗﻠﻨﺪي ﻳﺎ ﺳﻴﻤﺎنﻫﺎي آﻣﻴﺨﺘﻪ )ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻴﻤﺎن

ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ ﭘﻮزوﻻﻧﻲ ﺻـﻮﻓﻴﺎن( ،ﻣﻘـﺪار ﻛـﻞ ﻣـﻮاد ﻗﻠﻴـﺎﻳﻲ راﻫﻨﻤـﺎي
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻗﻠﻴﺎﻳﻲﻫـﺎ در اﻳـﻦ ﻣـﻮاد ﻣﻤﻜـﻦ
اﺳﺖ در ﺷﻜﻞﻫـﺎي ﻣﻌـﺪﻧﻲ ﺿـﻌﻴﻔﻲ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺷـﺪه و ﺑـﻪ درون
ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻼت ﺑﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻮنﻫﺎي ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ آزاد ﺷـﻮﻧﺪ .ﻣﻘـﺪار
ﻣﻌﺎدل ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﺳﻴﻤﺎنﻫﺎ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻫـﺮ دو ﻧـﻮع ﻣﻌـﺎدل
47

ﺳﻬﺮاب وﻳﺴﻪ  ،ﻋﻠﻲ دوﺳﺘﻲ
ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻳﻌﻨﻲ در ﺳﻴﻤﺎن ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ و در ﺗﻔﺎﻟـﻪﻫـﺎي آﺗﺸﻔﺸـﺎﻧﻲ و ﻳـﺎ
ﻣﻮاد ﭘﻮزوﻻﻧﻲ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻧﺪك ﺧﻄـﺎﻳﻲ ﺑﺮاﺑـﺮ ﻳـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﻣﻘـﺪار
ﻗﻠﻴﺎﻳﻲﻫﺎ در ﺳﻴﻤﺎن ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ اﺳﺖ .از ﺟﺪول  1ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣـﻲﺷـﻮد
ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﻤﺎن ﺗﻴﭗ  IIﺻـﻮﻓﻴﺎن ﻛﻤﺘـﺮ از  0/6درﺻـﺪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﮔﺮوه ﺳﻴﻤﺎنﻫﺎي ﻛﻢ ﻗﻠﻴﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫـﺪ
ﮔﺮﻓﺖ.
آب ﻣﺼﺮﻓﻲ :از آب ﺷﺮب ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ آزﻣﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﻨﺸﻮري ﻣﻼت
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -2-6ﻃﺮحﻫﺎي اﺧﺘﻼط ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ واﻛﻨﺶزاﻳﻲ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎي رﻳﺰ
ﺳﻪ ﻣﻌﺪن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﺎ دو ﻧـﻮع ﺳـﻴﻤﺎن از ﺷـﺶ ﻃـﺮح اﺧـﺘﻼط
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول  2اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.

ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ .ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﻨﺸﻮرﻫﺎ در ﺑـﺎزهﻫـﺎي  14 ،10 ،7 ،3و
 28روز ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﻘﺪار اﻧﺒﺴﺎط آﻧﻬﺎ ﻣﻄـﺎﺑﻖ راﺑﻄـﻪ )(1
اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻣﻲﮔﺮدد:
ﻃﻮل ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ )ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ(( [ = درﺻﺪ اﻧﺒﺴﺎط ﻣﻨﺸﻮر
) /250 ] × 100ﻃﻮل اوﻟﻴﻪ )ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ( –
)(1
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ درﺻﺪ اﻧﺒﺴﺎط ﺑﻌﺪ از  14روز ﺑﻴﺸﺘﺮ از  0/2درﺻﺪ ﺷـﻮد،
ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ واﻛﻨﺶ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ – ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ دارد و ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ
روشﻫــﺎي دﻳﮕــﺮي ﻧﻴــﺰ ﺑــﺮاي اﺛﺒــﺎت اﻳــﻦ اﻣــﺮ ﻣــﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده
ﻗﺮارﮔﻴﺮد.

ﺟﺪول  -2ﻃﺮح ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻼتﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در آزﻣﺎﻳﺶ
ASTM C1260

ﺷﻤﺎره ﻃﺮح

ﻧﺎم ﻣﻌﺪن ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده

ﻧﻮع ﺳﻴﻤﺎن ﻣﺼﺮﻓﻲ

C1

ﻃﺮﻳﻘﺖ

ﺳﻴﻤﺎن ﺗﻴﭗ  IIﺻﻮﻓﻴﺎن

C2

ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺒﻴﻦ

ﺳﻴﻤﺎن ﺗﻴﭗ  IIﺻﻮﻓﻴﺎن

C3

ﺳﺮام

ﺳﻴﻤﺎن ﺗﻴﭗ  IIﺻﻮﻓﻴﺎن

C4

ﻃﺮﻳﻘﺖ

ﺳﻴﻤﺎن ﭘﻮزوﻻﻧﻲ ﺻﻮﻓﻴﺎن

C5

ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺒﻴﻦ

ﺳﻴﻤﺎن ﭘﻮزوﻻﻧﻲ ﺻﻮﻓﻴﺎن

C6

ﺳﺮام

ﺳﻴﻤﺎن ﭘﻮزوﻻﻧﻲ ﺻﻮﻓﻴﺎن

روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد  : ASTM C1260در اﻳﻦ روش ،ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ رﻳـﺰ
و ﻳﺎ درﺷﺘﻲ ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدد ،در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺧﺮد و در
اﻧﺪازهﻫﺎي  0/15ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ﺗﺎ  4/75ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ داﻧﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪه و ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻣـﻲﮔـﺮدد .اﻳـﻦ
ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ را ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  2/75ﺑﻪ  1ﺑﺎ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻄـﺎﺑﻖ اﻟﺰاﻣـﺎت
اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ASTM C150اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺒﺴﺎط آن در
آزﻣﺎﻳﺶ اﺗﻮﻛﻼو ﻣﻄـﺎﺑﻖ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  0/2 ،ASTM C151درﺻـﺪ
اﺳﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ آب ﺑﻪ ﺳـﻴﻤﺎن  ،0/475ﻣـﻼت
ﻧﺴﺒﺘﺎً رواﻧﻲ را ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ .اﻳـﻦ ﻣـﻼت در ﻣﻨﺸـﻮرﻫﺎﻳﻲ ﺑـﻪ اﺑﻌـﺎد
 25×25×285ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ﻛﻪ در دو ﺳﺮ آﻧﻬﺎ ﻳﻚ ﭘـﻴﻦ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر
اﻧﺪازهﮔﻴﺮي دﻗﻴﻖ ﻃـﻮل ﻣﻨﺸـﻮر ﻗـﺮار داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ رﻳﺨﺘـﻪ
ﻣﻲﺷﻮد )ﺷﻜﻞ  .(2ﻣﻨﺸﻮرﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑﻌـﺪ از ﻳـﻚ روز از
ﻗﺎﻟﺐ ﺧﺎرج ﺷﺪه و در ﺣﻤﺎم آﺑﻲ ﻛﻪ دﻣﺎي آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑـﻪ
 80 0Cرﺳـﺎﻧﺪه ﻣـﻲﺷـﻮد ،ﻗـﺮار ﻣـﻲﮔﻴـﺮد .ﺑﻌـﺪ از  24ﺳـﺎﻋﺖ
ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻣﻨﺸﻮرﻫﺎ در ﺣﻤﺎم آب ،ﻃﻮل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻮل اوﻟﻴـﻪ
ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲﺷﻮد .ﻣﻨﺸﻮرﻫﺎ در ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮد ) (NaOHﻳـﻚ ﻧﺮﻣـﺎل

ﺷﻜﻞ  -2وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺒﺴﺎط
ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻼت ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ASTM C1260

اﻳــﻦ روش آزﻣــﻮن اﻣﻜــﺎن ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﻗﺎﺑﻠﻴــﺖ واﻛــﻨﺶ ﻗﻠﻴــﺎﻳﻲ
ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺑﺘﻦ را ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ
ﺑﺮوز اﻧﺒﺴﺎط دروﻧﻲ و ﻣﺨﺮب ﮔﺮدد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ .اﻳـﻦ روش ﺑـﻪ
وﻳﮋه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺳـﻨﮕﺪاﻧﻪﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ دﻳـﺮ واﻛـﻨﺶ ﻧﺸـﺎن
ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ روش ﺑـﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ
ﻧﻴﺴﺖ .اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي روﻳﺎروﻳﻲ ﻣﻼت ﻫﺎ ﺑـﺎ ﻫﻴﺪروﻛﺴـﻴﺪ ﺳـﺪﻳﻢ
ﻳﻚ ﻣﻮﻻر ﺗﺎ  80درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﻋﺎﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﺮاي ﺗﺴـﺮﻳﻊ
آزﻣﺎﻳﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎزه
ﺑﺘﻨﻲ ﭼﻨﻴﻦ اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد و ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺰان
اﻋﺘﺒﺎر اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺖ .ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻃﻤﻴﻨـﺎن از واﻛـﻨﺶزاﻳـﻲ
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ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻋﻠﻮم ﻣﺴﻜﻦ ،دوره ﻳﺎزدﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره 20
ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶﻫـﺎي ﺳـﻨﮓﺷﻨﺎﺳـﻲ ،آزﻣـﺎﻳﺶ ﺑـﺮ روي
ﻣﻨﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻼﺗﻲ  ASTM C227ﻳﺎ آزﻣﺎﻳﺶ درازﻣﺪت روي ﺑﺘﻦ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎي ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ در ﺑﺨـﺎر آب و ﺳـﻮد 1
ﻧﺮﻣﺎل ASTM C1293ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

 -7ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺑﺤﺚ
 -1-7ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي ﺳﻨﮓ ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺘﺮوﮔﺮاﻓﻲ ،ﺳﻨﮓﻫـﺎي آﺗﺸﻔﺸـﺎﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﻮاع آﻧﺪزﻳﺖ ،ﺗﺮاﻛﻲ آﻧﺪزﻳﺖ ،داﺳﻴﺖ،
رﻳﻮداﺳﻴﺖ و رﻳﻮﻟﻴﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﻛـﺮد .ﺳـﻨﮓﻫـﺎي آﻧـﺪزﻳﺘﻲ و
ﺗﺮاﻛﻲ آﻧﺪزﻳﺘﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳـﺘﻲ ،ﻃﻴـﻒ ﻣﺘﻨـﻮﻋﻲ از رﻧـﮓﻫـﺎي
ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي روﺷﻦ ،ﻗﻬﻮهاي ،ﺳﺮخ و ﺳﺒﺰ ﺗﻴﺮه دارﻧـﺪ .ﻛـﺎﻧﻲﻫـﺎي
اﺻﻠﻲ آﻧﺪزﻳﺖﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻼژﻳـﻮﻛﻼز و ﻫﻮرﻧﺒﻠﻨـﺪ اﺳـﺖ در ﺗﺮاﻛـﻲ
آﻧﺪزﻳﺖﻫﺎ ﻋﻤﺪه ﻛﺎﻧﻲﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞدﻫﻨﺪه ﺳﻨﮓ ،ﭘﻼژﻳﻮﻛﻼز اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺷﻜﻞدار ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻜﻞدار ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪﺑﻨﺪي و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻲﺷﻜﻞ ﺑﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و دﮔﺮﺳـﺎن ﺷـﺪه ﺑـﻪ

ﻛﺎﻧﻲﻫﺎي رﺳﻲ ،ﻛﻠﺴﻴﺖ ،ﺳﺮﻳﺴﻴﺖ و ﻛﻮارﺗﺰﻫﺎي داﻧﻪ رﻳـﺰ دﻳـﺪه
ﻣﻲﺷﻮد .داﺳﻴﺖﻫﺎ ،رﻳﻮداﺳﻴﺖﻫﺎ و رﻳﻮﻟﻴﺖﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﺸـﺘﺮي
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻬﻨﺪ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻋﻤـﺪه ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﮔﻨﺒـﺪﻫﺎي
ﻣﻨﻔﺮد آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ و ﻳﺎ آﮔﻠﻮﻣﺮا و ﺑﺮشﻫـﺎي آﺗﺸﻔﺸـﺎﻧﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺘﻲ ،اﻏﻠﺐ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬـﻮهاي روﺷـﻦ ﺗـﺎ
ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي روﺷﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در داﺳﻴﺖﻫﺎ ﻛـﺎﻧﻲﻫـﺎي
اﺻﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻼژﻳﻮﻛﻼزﻫﺎي ﺷﻜﻞدار ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻜﻞدار ﻫﺴـﺘﻨﺪ و
ﺑــﺎ ﻣﻨﻄﻘــﻪﺑﻨــﺪي و ﺑﺎﻓــﺖ ﻏﺮﺑــﺎﻟﻲ ﺑــﻪ ﺻــﻮرت درﺷــﺖ ﺑﻠــﻮر در
اﻧﺪازهﻫﺎي  1ﺗﺎ  5ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ در ﻣﺘﻨﻲ داﻧﻪرﻳـﺰ ﻳـﺎ ﺷﻴﺸـﻪاي ﻗـﺮار
دارﻧﺪ .در ﻣﻮرد رﻳﻮداﺳﻴﺖ ﻫﺎ و رﻳﻮﻟﻴﺖﻫﺎ ﻛﺎﻧﻲﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﺳﻨﮓ
ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ درﺷﺖ ﺑﻠﻮرﻫﺎي ﻛﻮارﺗﺰ ،ﭘﻼژﻳﻮﻛﻼز ،ﻓﻠﺪﺳﭙﺎت ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ و
ﺑﻴﻮﺗﻴﺖ اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮداري اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه از
ﺳﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ در ﺷﻤﺎل )ﻛﺎرﮔـﺎه ﺳـﺮام(،
ﺟﻨﻮب )ﻛﺎرﮔﺎه ﻃﺮﻳﻘﺖ( و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ )ﻛﺎرﮔﺎه ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺒﻴﻦ( در
اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻫﺮ ﺳـﻪ ﻛﺎرﮔـﺎه ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ زﻣـﻴﻦﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺑـﺎ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ .(3

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺮداري

ﺷﻜﻞ  -3ﻧﻘﺸﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎي رﻳﺰ ﻣﻌﺪن ﻃﺮﻳﻘﺖ :در اﻳﻦ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﺧﺮدهﺳﻨﮓ
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ رﺳﻮﺑﻲ و دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ و اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ
اﺗﻔﺎق ﺧﺮدهﺳﻨﮓﻫﺎ ،ﻣﺎﻫﻴﺖ آذرﻳﻦ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ زﻳﺮﮔﺮوه
آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﮓﺷﻨﺎﺳﻲ ﻏﺎﻟﺐ
ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻨﮕﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ،در ﻣﺤﺪوده آﻧﺪزﻳﺖ ﺗﺎ ﺗﺮاﻛﻲ آﻧﺪزﻳﺖ ﺑﺎ

ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻴﻜﺮوﭘﻮرﻓﻴﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺷﻜﻞ  .(4در اﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت ،ﻛﺎﻧﻲ
ﻫﺎي درﺷﺖ ﺑﻠﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻠﺪﺳﭙﺎتﻫﺎي ﭘﻼژﻳﻮﻛﻼز ،ﻓﻠﺪﺳﭙﺎت
ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ،ﻫﻮرﻧﺒﻠﻨﺪ و ﺑﻴﻮﺗﻴﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ آﺛﺎري از
ﺷﻴﺸﻪ آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻨﮕﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮد .از
ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻨﮕﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮه واﻛﻨﺶزا ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ
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ﺳﻬﺮاب وﻳﺴﻪ  ،ﻋﻠﻲ دوﺳﺘﻲ
ﻗﻄﻌﺎت آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺧﻤﻴﺮه ﺣﺎوي ﺷﻴﺸﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺎ دﮔﺮﺳﺎن،
اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .در ﻛﻞ اﻳﻦ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﻤﺎن
واﻛﻨﺶ زﻳﺎن آور ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﻮرد
واﻛﻨﺶزاﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺷﻮد.

ﺷﻜﻞ  -5ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺗﻌﺪادي از ذرات ﺑﺎﻟﻘﻮه واﻛﻨﺶزا در
ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺎه ﻓﺘﺢاﻟﻤﺒﻴﻦ
)ﺗﺼﻮﻳﺮ  XPLدر ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻴﻜﻞﻫﺎي ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻫﻢ و ﺗﺼﻮﻳﺮ  PPLدر
ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻴﻜﻞﻫﺎي ﻣﻮازي ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ(

ﺷﻜﻞ  -4ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ذرات ﺑﺎﻟﻘﻮه واﻛﻨﺶزا در ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ
ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺎه ﻃﺮﻳﻘﺖ.
)ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ اﻳﻦ ذرات ﺑﻴﻦ  20ﺗﺎ  25درﺻﺪ ﻛﻞ
ﻗﻄﻌﺎت را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺼﻮﻳﺮ  XPLدر ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻴﻜﻞﻫﺎي ﻋﻤﻮد ﺑﺮ
ﻫﻢ و ﺗﺼﻮﻳﺮ  PPLدر ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻴﻜﻞﻫﺎي ﻣﻮازي ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ(

ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎي رﻳﺰ ﻣﻌﺪن ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺒﻴﻦ :در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
از اﻳﻦ ﻣﻌﺪن ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺧﺮدهﺳﻨﮓﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ آذرﻳﻦ دارﻧﺪ و
اﻛﺜﺮ آﻧﻬﺎ در زﻳﺮﮔﺮوه آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ .ﻛﻤﺘﺮ از 10
درﺻﺪ از ﻗﻄﻌﺎت ﺧﺮدهﺳﻨﮕﻲ ﻣﺎﻫﻴﺖ رﺳﻮﺑﻲ دارﻧﺪ و ﺷﺎﻣﻞ
ﺳﻨﮓﻫﺎي ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻲ و ﺗﻚﻛﺎﻧﻲﻫﺎﻳﻲ از ﻛﻠﺴﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﻨﮓﻫﺎي ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻲ از ﻧﻮع آﻫﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻳﻚ ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺖ
دوﻟﻮﻣﻴﺘﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ .ﻗﻄﻌﺎت آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ داراي ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻓﺘﻲ و
ﻛﺎﻧﻲﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ،اﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﺮﻳﻘﺖ ،دﮔﺮﺳﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮي ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و ﺑﺮ ﺧﻼف
آن ،ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺎﻟﻢ و ﻛﻢدﮔﺮﺳﺎن ﺷﺪه ،ﻛﻤﺘﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮد )ﺷﻜﻞ
 .(5درﺷﺖ ﺑﻠﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﻗﻄﻌﺎت ﺧﺮدهﺳﻨﮕﻲ اﻧﻮاع ﻓﻠﺪﺳﭙﺎت
و ﻛﺎﻧﻲﻫﺎي ﻣﺎﻓﻴﻚ دﮔﺮﺳﺎن ﺷﺪه ،ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺧﻤﻴﺮهي اﻳﻦ
ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻛﺎﻧﻲﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از دﮔﺮﺳﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻛﺎﻧﻲﻫﺎي رﺳﻲ و ﺑﻘﺎﻳﺎﻳﻲ از
ﺳﺮﻳﺴﻴﺖ ،ﻛﻠﺮﻳﺖ ،ﻛﻠﺴﻴﺖ،
ﻛﺎﻧﻲﻫﺎي ﻓﻠﺪﺳﭙﺎﺗﻲ و ﻣﺎﻓﻴﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻛﻤﺘﺮ از  10درﺻﺪ از
ﻗﻄﻌﺎت آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ داراي ﺧﻤﻴﺮه ﺷﻴﺸﻪاي دﮔﺮﺳﺎن ﺑﺎ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻘﺪار ﺷﻴﺸﻪ
آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮه واﻛﻨﺶزا ﺑﺎﺷﺪ ،در اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ در
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﺮﻳﻘﺖ ،اﻧﺪك اﺳﺖ .در ﻛﻞ اﻳﻦ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه واﻛﻨﺶزاﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﻤﺎن دارﻧﺪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ در ﻣﻮرد واﻛﻨﺶزاﻳﻲ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد.

ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎي رﻳﺰ ﻣﻌﺪن ﺳﺮام :ﺷﻜﻞ  6ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ
ذرات ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮ روي اﻟﻚ  1/18ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ از ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﺳﻪ
اﻳﻦ ﻣﻌﺪن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺨﺶ
ﻋﻤﺪه اﻳﻦ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ از ﻗﻄﻌﺎت ﺧﺮده ﺳﻨﮕﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﺗﻨﻬﺎ
ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻚﻛﺎﻧﻲ از ﻧﻮع ﻛﻮارﺗﺰ ،ﻓﻠﺪﺳﭙﺎت و ﻛﻠﺴﻴﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
ﺷﻮد .ﻗﻄﻌﺎت ﺧﺮدهﺳﻨﮕﻲ ،ﻣﺎﻫﻴﺖ آذرﻳﻦ و رﺳﻮﺑﻲ دارﻧﺪ و
ﻗﻄﻌﺎت دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﻧﺪارﻧﺪ .ﺳﻨﮓﻫﺎي آذرﻳﻦ از زﻳﺮﮔﺮوه
ﻧﻔﻮذي و آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ،ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ
دﻳﻮرﻳﺘﻲ ﺗﺎ ﻛﻮارﺗﺰدﻳﻮرﻳﺘﻲ و ﮔﺮاﻧﻴﺘﻲ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎي
ﻧﻔﻮذي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد .ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺎﻟﺐ ﻗﻄﻌﺎت آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺣﺪ آﻧﺪزﻳﺖ ﺗﺎ داﺳﻴﺖ و در ﻣﻮاردي ﺗﺮاﻛﻴﺘﻲ اﺳﺖ.
در ﺧﻤﻴﺮه ﺳﻨﮓﻫﺎي آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ ،ﺷﻴﺸﻪ آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ ﻧﺎﭼﻴﺰ و ﻗﺎﺑﻞ
ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﻲ اﺳﺖ .ﻛﻮارﺗﺰ ،ﻓﻠﺪﺳﭙﺎتﻫﺎي ﭘﻼژﻳﻮﻛﻼز و ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ و
ﻛﺎﻧﻲﻫﺎي ﻣﺎﻓﻴﻚ از ﻧﻮع ﺑﻴﻮﺗﻴﺖ ،آﻣﻔﻴﺒﻮل و ﭘﻴﺮوﻛﺴﻦ،
ﺗﺸﻜﻴﻞدﻫﻨﺪهﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻗﻄﻌﺎت آذرﻳﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ رﺳﻮﺑﻲ ،ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﻧﻮع ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﺑﻮده و در
ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﺎﭼﻴﺰي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،آﺛﺎر
دوﻟﻮﻣﻴﺘﻲ ﺷﺪن ﺿﻌﻴﻒ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد .ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ،
در اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ ،ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺸﺨﺼﻲ از ﺣﻀﻮر ﺗﺮﻳﺪﻳﻤﻴﺖ و اوﭘﺎل
ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻮاد آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪي
در اﻳﻦ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎل دارد اﻳﻦ داﻧﻪﻫﺎ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ
ﻗﻠﻴﺎﻳﻲﻫﺎي ﺳﻴﻤﺎن واﻛﻨﺶزاﻳﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻼت ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻣﻞﺗﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

ﺷﻜﻞ  -6ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ذرات ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه و
ﺑﺎﻟﻘﻮه واﻛﻨﺶزا در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺎرﮔﺎه ﺳﺮام
)ﺗﺼﻮﻳﺮ  XPLدر ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻴﻜﻞﻫﺎي ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻫﻢ و ﺗﺼﻮﻳﺮ  PPLدر
ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻴﻜﻞﻫﺎي ﻣﻮازي ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ(
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 -2-7واﻛﻨﺶزاﻳﻲ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﺑﻪ روش ﻣﻨﺸﻮر
ﻣﻼت
ﺷﻜﻞ  ،7واﻛﻨﺶزاﻳﻲ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﺳﻴﻤﺎن
ﺗﻴﭗ  IIو ﺳﻴﻤﺎن ﭘﻮزوﻻﻧﻲ ﺻﻮﻓﻴﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﮔﺮدد ﭘﺲ از ﻣـﺪت زﻣـﺎن  14روز ﺑـﺮاي ﻃـﺮحﻫـﺎي
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻴﻤﺎن ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ ﺗﻴﭗ  ،IIﻣﻘﺪار درﺻﺪ اﻧﺒﺴﺎط ﺑﺮاي
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻪ ﻣﻌﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮ از  0/2درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷـﺪه و ﺳـﻨﮕﺪاﻧﻪ
واﻛﻨﺶ زا ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻤﺎن ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ ﭘﻮزوﻻﻧﻲ
ﺑﻪ ﺟﺎي ﺳﻴﻤﺎن ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ ﺗﻴﭗ  IIﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان راﻫﻜـﺎري ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر
ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻘﺪار اﻧﺒﺴﺎطﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺪار اﻧﺒﺴـﺎط  14روزه
ﺑﺮاي ﻃﺮحﻫﺎي  C5و  C6ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و زﻳﺮ ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز و در
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺸﻜﻮك )اﻧﺒﺴﺎطﻫﺎي ﺑﻴﻦ  0/1و  0/2درﺻﺪ( ﻗﺮار ﮔﻴـﺮد.
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻃﺮح ﺑﺎ ﻛﺪ  C4ﻫﻤﻮاره داراي اﻧﺒﺴﺎﻃﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ
ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ASTM C1260ﺳـﻨﮕﺪاﻧﻪ
رﻳﺰ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻌﺪن ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ در ﺻـﻮرت اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﻴﻤﺎن
ﺗﻴﭗ  IIﺻﻮﻓﻴﺎن واﻛﻨﺶزا ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه و اﺳـﺘﻔﺎده از آﻧﻬـﺎ

در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺘﻦ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﻲﺑﺎﺷـﺪ .در ﺻـﻮرت اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﻴﻤﺎن
ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ ﭘﻮزوﻻﻧﻲ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﻓـﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺳـﻨﮕﺪاﻧﻪ ﺑـﺎ
ﻛﺪﻫﺎي  C5و  C6در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ واﻛﻨﺶزاﻳﻲ ﻗﺮارﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن از واﻛﻨﺶزاﻳﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﺮحﻫﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻧﺪه
اﻧﺒﺴﺎط آزﻣﻮﻧﻪﻫﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن  28روز اداﻣﻪ داده ﺷﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار درﺻﺪ اﻧﺒﺴﺎط آزﻣﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﺮحﻫﺎ ﺑﻌﺪ از
ﮔﺬﺷــﺖ  28روز از  0/2درﺻــﺪ )ﺑــﺎ ﺷــﻴﺒﻲ ﻣﺸــﺎﺑﻪ زﻣــﺎنﻫــﺎي
ﮔﺬﺷﺘﻪ( ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ واﻛـﻨﺶزاﻳـﻲ ﺷـﺪﻳﺪ
ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﺧﺖ
ﺑــﺘﻦ ﻣﺠــﺎز ﻧﻤــﻲﺑﺎﺷــﺪ .ﻫﻤــﺎنﻃــﻮر ﻛــﻪ ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﻣــﻲﮔــﺮدد
ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )ﺑﻪ وﻳﮋه ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎي ﻣﻌﺪن
ﻃﺮﻳﻘﺖ( ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮﺟـﻮد در ﻛﺸـﻮر ][35-34
)ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺮﺿﻪ ﺗﻮﻧﻞ ﮔﺎوﺷﺎن و ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫـﺎي ﺳـﺪ ﻧﻴـﺎن و
ﺷﻤﻴﻞ( از واﻛﻨﺶزاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﺑـﻪ ﻃـﻮري
ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻤﺎن ﭘﻮزوﻻﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ راﻫﻜـﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺐ
ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﺒﺴﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
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ﺷﻜﻞ  -7ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ واﻛﻨﺶزاﻳﻲ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺮاﺑﺮ  (Aﺳﻴﻤﺎن ﺗﻴﭗ  IIﺻﻮﻓﻴﺎن  (Bﺳﻴﻤﺎن ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ ﭘﻮزوﻻﻧﻲ ﺻﻮﻓﻴﺎن

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻮع ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺮ واﻛﻨﺶ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﻠﻴﺴـﻲ،
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ از دو ﻧـﻮع ﺳـﻴﻤﺎن ﭘﺮﺗﻠﻨـﺪ
ﺗﻴﭗ  IIﺑﺎ ﻣﻌﺎدل ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ  0/47و ﺳﻴﻤﺎن ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ ﭘﻮزوﻻﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده
ﮔﺮدﻳــﺪ .ﻫﻤــﺎﻧﻄﻮر ﻛــﻪ در ادﺑﻴــﺎت ﻓﻨــﻲ ﮔﻔﺘــﻪ ﺷــﺪ اﺳــﺘﻔﺎده از
ﺳﻴﻤﺎن ﻫﺎي ﭘﻮزوﻻﻧﻲ ﻳﻜﻲ از راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬـﺖ ﻛﻨﺘـﺮل
اﻧﺒﺴﺎط ﻧﺎﺷﻲ از واﻛﻨﺶﻫﺎي ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﻣﻨﻈﻮر در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ از ﺳـﻴﻤﺎن ﭘـﻮزوﻻﻧﻲ ﺑﺠـﺎي ﺳـﻴﻤﺎن
ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ  8ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔـﺮدد ﻛـﻪ
ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﻃﺮحﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺳﻴﻤﺎن ﭘﻮزوﻻﻧﻲ ﺑﻪ ﺟـﺎي
ﺳﻴﻤﺎن ﺗﻴﭗ  IIﻣﻘﺪار اﻧﺒﺴﺎط در آزﻣﻮﻧﻪﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ

ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻘﺪار اﻳـﻦ ﻛـﺎﻫﺶ ﺑـﺮاي ﻃـﺮح  C6ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﺑﻘﻴـﻪ
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻤﺎن ﭘﻮزوﻻﻧﻲ ﺑـﻪ
ﺟﺎي ﺳﻴﻤﺎن ﺗﻴﭗ  IIﭘﺲ از  14روز ﺑﺮاي ﻃـﺮحﻫـﺎي  C1 ،C2و
 C3ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﻴــﺐ ﻣﻮﺟــﺐ  25 ،57و  90درﺻــﺪ ﻛــﺎﻫﺶ اﻧﺒﺴــﺎط
آزﻣﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻨﺘﻬﺎ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺷـﻜﻞ ﺑـﺪﻟﻴﻞ واﻛـﻨﺶزاﻳـﻲ
ﺷﺪﻳﺪ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺒﺴﺎط ﺑﺮاي ﻃﺮح  C4ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ .ﺑﺎ اداﻣﻪ روﻧﺪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗـﺎ ﻣـﺪت زﻣـﺎن  28روز ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻧـﻮع
ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺮ اﻧﺒﺴﺎط ﻧﺎﺷﻲ از ﺳـﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻃـﺮح  C2و  C3ﺑﻴﺸـﺘﺮ از
 C1ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .در واﻗﻊ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ
ﺑﺎ اداﻣﻪ روﻧﺪ واﻛﻨﺶﻫﺎي ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳـﻨﮕﺪاﻧﻪﻫـﺎي
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ﺳﻬﺮاب وﻳﺴﻪ  ،ﻋﻠﻲ دوﺳﺘﻲ
ﻣﻌﺪن ﻃﺮﻳﻘـﺖ ،ﺑـﺮاي دو ﻣﻌـﺪن دﻳﮕـﺮ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻣﻴـﺎن ﻧﻤﻮدارﻫـﺎ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﺐ ﻧﻤﻮدارﻫـﺎ در ﻃـﻮل ﻣـﺪت
اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﻴﺐ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣـﺎن
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﻓﺮق ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ

ﺷﺪت واﻛﻨﺶزاﻳﻲ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫـﺎ ﺗـﺎ ﺣـﺪي اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از
ﺳﻴﻤﺎن ﭘﻮزوﻻﻧﻲ راه ﺣﻞ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل واﻛﻨﺶزاﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻧﻤﻲآﻳﺪ.
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ﺷﻜﻞ  -8ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ واﻛﻨﺶزاﻳﻲ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺪن (Aﻓﺘﺢ اﻟﻤﺒﻴﻦ (Bﻃﺮﻳﻘﺖ و  (Cﺳﺮام ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻤﺎن ﺗﻴﭗ II
ﺻﻮﻓﻴﺎن و ﺳﻴﻤﺎن ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ ﭘﻮزوﻻﻧﻲ ﺻﻮﻓﻴﺎن

 -8ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﺳﻨﮓﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻼت ﺗﺴﺮﻳﻊ
ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ  ASTM C1260ﻣﻲﺗﻮان اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ
ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد واﻛـﻨﺶ ﻗﻠﻴـﺎﻳﻲ اﺳـﺘﻌﺪاد
زﻳﺎدي دارﻧﺪ .زﻳﺮا ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي اﻧﺒﺴـﺎط آزﻣﻮﻧـﻪﻫـﺎ در
اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﻣﻘﺪار  0/2درﺻﺪ( ﺑﺮاي ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻃﺮحﻫـﺎ ﺑـﺮآورده
ﻧﺸﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺻﻮرت اﺟﺮاي ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺑﺰرگ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ
از ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳـﻨﮕﺪاﻧﻪﻫـﺎ از ﻧﻈـﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ
واﻛﻨﺶزاﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﻪ
ﻛﻤﻚ ﻧﺘـﺎﻳﺞ آزﻣـﻮنﻫـﺎي ﻻزم از ﻣـﻮاد اﻓﺰودﻧـﻲ ﺑـﺮاي ﻛﻨﺘـﺮل

واﻛﻨﺶزاﻳﻲ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﻮد .ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ از ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ
آزﻣﻮنﻫﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴـﺮي ﻣـﻲﺷـﻮد ﻛـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﻴﻤﺎن
ﭘﻮزوﻻﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻜـﺎري در ﺟﻬـﺖ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻘـﺪار اﻧﺒﺴـﺎط
آزﻣﻮﻧﻪﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ واﻛﻨﺶزاﻳﻲ
ﺷﺪﻳﺪ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫـﺎي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻘـﺪار اﻧﺒﺴـﺎط آزﻣﻮﻧـﻪﻫـﺎ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻴﺶ از ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻣﺪه ﺳـﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫـﺎي ﻳﻜـﻲ از ﻣﻌـﺎدن )وارﻳـﺰهﻫـﺎي ﺳـﻨﮓﻫـﺎي
آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ ﺳﻬﻨﺪ( ﭼﻨﺎن واﻛﻨﺶزاﻳﻲ زﻳﺎدي دارد ﻛﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از
ﺳﻴﻤﺎن ﭘﻮزوﻻﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺒﺴﺎط آن در ﻋﻤـﺮ  28روز
ﻧﺸﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎي اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﺮاي
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تزرسی اثز ضذت هحصَرضذگی فؼال تز رٍی رفتار خوطی هقاطغ هزکة لَلِای پزضذُ تا
تتي
مً .قیپَر ،1مً .ؼوتی ،0ج .جاللی هسلن ،3مً .ؼوت سادُ
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 1اػتبد داًـىذُ ػوشاى ،داًـگبُ صٌؼتی ًَؿیشٍاًی ثبثل
 0داًـدَی دوتشی هٌْذػی ػوشاى -ػبصُ ،داًـگبُ ًَؿیشٍاًی ثبثل
 3اػتبدیبس داًـىذُ ػوشاى ،داًـگبُ صٌؼتی ًَؿیشٍاًی ثبثل
 4اػتبدیبس داًـىذُ فٌی ٍ هٌْذػی ،داًـگبُ هبصًذساى
ًَیؼٌذُ هؼئَل :مً .میپَسm-naghi@nit.ac.ir ،

چکیذُ
ّذف اس ایي تحقیق تزرسی اثز ضذت فطار اٍلیِ اػوالی تز رٍی ّستِ تتٌی تزِ ًوًَِّای هزکة لَلِای پز ضذُ تا تتي ٍ رفتار خوطی
هقاطغ هزکة هیتاضذ .در ایي تحقیق ،رفتار خوطی ً 10وًَِ تِ صَرت آسهایطگاّی هَرد تزرسی قزار گزفتٌذ .پاراهتزّای هتغیز
اصلی در ایي تحقیق ػثارتٌذ اسً :سثت قطز تِ ضخاهت لَلِ ( ،)62 ٍ 32 ،02ضذت فطار اٍلیِ اػوالی (تذٍى فطار ،کن ،هتَسط ٍ سیاد)
ٍ ًَع هحصَرضذگی (فؼال ٍ هٌفؼل) .در ًْایت ظزفیت خوطی ،هیشاى اًزصی جذب ضذُ ،اًؼطافپذیزی ،هَد ضکست ٍ تزکّای
ایجاد ضذُ در لحظِ ضکست در ّستِ تتٌی تؼییي ضذُاًذً .تایج حاصلِ داد کِ استفادُ اس هحصَرضذگی فؼال ایجاد ضذُ تَسیلِ
اػوال فطار اٍلیِ تاال ،در ًوًَِّای ًاسکتز هٌاسةتز اس ًوًَِّای ضخینتز هیتاضذ .تؼالٍُ هیتَاى ًتیجِ گزفت در ًوًَِّای تا
 ، D/t =02اػوال فطار اٍلیِ اثز هطلَتی تز رٍی رفتار خوطی ًوًَِّا ًخَاّذ داضتّ .وچٌیي اػوال فطار تز رٍی ًوًَِّایی تا D/t
تزاتز  ،32 ٍ 62سثة تْثَد رفتار خوطی ًوًَِ ًسثت تِ ًوًَِّایی تا هحصَرضذگی هٌفؼل هیگزدد.

ٍاصگاى کلیذی :هحصَسؿذگی فؼبل ،سفتبس خوـی ،اًشطی خزة ؿذُ ،پیؾ تٌیذگی ،همبعغ هشوت لَلِ ای پش ؿذُ ثب ثتي ،ثتي تش،
فـبس اٍلیِ

 -1هقذهِ
همبعغ هشوت لَلِای پش ؿذُ ثب ثتي ،ثِ عَس گؼتشدُای دس
صٌؼت ػبختوبىػبصی ٍ پلػبصی اػتفبدُ ؿذُ اػت .تحمیمبت
ثؼیبسی سفتبس ػبصُای ثشتش همبعغ هشوت دس همبیؼِ ثب اػضب ثتي
هؼلح یب فَالدی سا ًـبى دادًذ .ػولىشد هشوت ثتي ٍ فَالد،
ثذیي گًَِ اػت وِ همبٍهت فـبسی ثتي ثذلیل هحصَسؿذگی
ثتي ثَػیلِ لَلِ هحصَسوٌٌذُ ،افضایؾ یبفتِ ٍ ووبًؾ لَلِ
هحصَسوٌٌذُ ثذلیل حضَس ّؼتِ ثتٌی ،ثِ تأخیش هیافتذ .ػالٍُ
ثش هضیت ػبصُای فَق ،ایي ًَع همبعغ داسای هضایبی دیگشی
ؿبهل تغییشؿىل اًؼغبفپزیش ،همبٍهت لشصُای ثبال ٍ هیشایی
هٌبػتً ،یض هیثبؿٌذ.
سفتبس ػتَىّب ٍ تیش -ػتَىّبی هشوت ثِ عَس ٍػیؼی دس
گزؿتِ هَسد ثشسػی لشاس گشفتِ اػتً .تبیح تحمیمبت ثش سٍی
سفتبس ػتَىّب ،ثیبًگش افضایؾ لبثل هالحظِ ظشفیت ثبسثشی ایي

همبعغ ًؼجت ثِ همبعغ فَالدی ٍ ثتٌی تٌْب هیثبؿذ ،صیشا
هحصَس ًوَدى ثتي ثَػیلِ لَلِ فَالدی ،ثبػث افضایؾ همبٍهت
فـبسی ثتي هحصَس ؿذُ ٍ دس ًْبیت افضایؾ ظشفیت ثبسثشی
ایي همبعغ تحت ثبس هحَسی هیگشدد .سفتبس خوـی همبعغ
هشوت تَػظ هحممیي ثؼیبسی هَسد هغبلؼِ لشاسگشفتِ اػت
= .<12-9 ٍ 1-8وبًگ ٍ ّوىبساى ،یه همغغ هشوت ثتي ٍ
فَالد خذیذ ثشای اػتفبدُ دس ؿبُتیشّبی پل پیـٌْبد دادًذ وِ
ّضیٌِ خَؿىبسی ٍ ثتيسیضی دس آى ثِ هشاتت ووتش اػتً .تبیح
ثشسػیّبی وبًگ ٍ ّوىبساىً ،ـبى داد وِ ؿبُتیشّبی لَلِای
فَالدی پشؿذُ ثب ثتي ،اًؼغبفپزیشی خَثی داؿتِ ٍ همبٍهت
خَد سا تب پبیبى ثبسگزاسی حفظ هیوٌٌذ.
تحمیمبت اًدبم ؿذُ تَػظ تَهی ٍ ػبویٌَ ،لَ ٍ وٌذی ٍ
ویلپبتشیه ٍ ساًگبى ،دس صهیٌِ سفتبس خوـی همبعغ هشوت،
ثیبًگش اًؼغبفپزیشی لبثل هالحظِ ایي همبعغ ثَدُ اػت.
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ًمی پَسً ،ؼوتی ،خاللی هؼلنً ،ؼوت صادُ
ّوچٌیي ّؼتِ ثتٌی ایي همبعغ هَخت تغییش هَد ؿىؼت لَلِ
دس ًبحیِ فـبسی ،اص ووبًؾ سٍثِ داخل ثِ ووبًؾ سٍثِ خبسج،
دس ثبس ٍاسدُ ثِ هشاتت ثضسگتشی ،هیگشدد .الصم ثِ روش اػت وِ
ًتبیح تحمیمبت پشٍثؼت ٍ ّوىبساى = ٍ <1پشایَى ٍ ثَئوًِ ،ـبى
داد وِ ثشای لَلِّبی ثؼیبس ًبصن ،ثذلیل ووبًؾ هَضؼیِ
دیَاسُّبی لَلِ ،هحصَسؿذگی وبفی ثشای تَػؼِ ظشفیت
پالػتیه ثتي فشاّن ًویؿَد .ثش هجٌبی ًتبیح تحمیمبت
گزؿتِّ ،شچٌذ هی ضاى ثبس هحَسی وِ دس آى لَلِ فَالدی ؿشٍع
ثِ تأهیي هحصَسؿذگی ثشای ثتي هیًوبیذً ،بؿٌبختِ اػت؛ اهب
هـخص ؿذُ اػت وِ همغغ دایشُای هؤثشتشیي ؿىل همغغ
ایي اػضب ،ثِ ٍیظُ ثشای ػتَىّبی ثب ًؼجت  L/Dون ،هیثبؿذ.
ّوچٌیي ویلپبتشیه ثشای هـبّذُ اًتمبل وبهل ثبس ،ثذٍى لغضؽ
ثیي لَلِ فَالدی ٍ ّؼتِ ثتٌیً ،ؼجت دّبًِ ثشؿی  2.7سا
ثیـٌْبد دادُ اػت .اص آًدب وِ تفبٍت هحؼَػی ثیي همبدیش
تَصیِ ؿذُ ثشای ًؼجت  D/tثش هجٌبی آییيًبهِّبی هختلف
ًظیش ٍ ،LRFD-AISC ٍ EC4 ،BS 5400 ،AIJخَد داؿتِ
اػت ،الچبالوبًی ٍ ّوىبساى = ،<6ثِ ثشسػی سفتبس خوـی
ًوًَِّبی هشوت ثب ًؼجتّبی هختلف  D/tپشداختٌذً .تبیح
تحمیمبت =ً ،<6ـبى دادُ اػت وِ ثشای ًؼجتّبی  D/tووتش
اص ّ ،40ؼتِ ثتٌی هبًغ اص ووبًؾ هَضؼی لَلِ هیگشدد .دس
حبلی وِ ثشای همبدیش  ،74 <D/t<110هَجّبی پالػتیه
هتؼذدی دس هحذٍدُ غیشاالػتیه ًوًَِّب تـىیل ؿذُ اػت.
ّوچٌیي همذاس ًؼجت  D/tپالػتیه ثشاثش ثب  112هیثبؿذ.
ثشای اٍلیي ثبس ،اص هفَْم پغتٌیذگی ّؼتِ ثتٌی همبعغ هشوت،
دس ػبخت پل لَػی دس آئشٍسا اػتفبدُ ؿذُ اػت = .<2تٍَاى
= ٍ <5دًگ = ،<2ثِ ثشسػی اثش پغ تٌیذگی دس سفتبس خوـی
همبعغ پشداختِاًذ .دس ایي تحمیمبت ثشای پغتٌیذگی ّؼتِ
ثتٌی وبثلی ثب همبٍهت ثبال دس داخل لَلِ فَالدی تؼجیِ ؿذُ،
ػپغ دس داخل لَلِ ثتي هٌجؼظؿًَذُ پوپ ؿذُ ٍ پغ اص
ػخت ؿذى ثتي ،ثب وـیذى وبثل ،یه ًیشٍی فـبسی دس ّؼتِ
ثتٌی ایدبد ؿذُ اػت =ً .<2تبیح تحمیمبت تٍَاى ٍ دًگ =ٍ 2
 ،<5حبوی اص افضایؾ لبثل هالحظِ ظشفیت خوـی همغغ ،دس
اثش اػوبل ًیشٍی پغتٌیذگی ثِ ّؼتِ ثتٌی هیثبؿذ.
ؿبٍوبت ٍ ّوىبساى = ،<3ثِ ثشسػی سفتبس خوـی همبعغ هشوت
ثب لَلِّبی هؼتغیلی فَالدی ٍ اف آس پی ثب ًؼجتّبی هختلف
دّبًِ ثشؿی پشداختِ ٍ الگَی تشن ،هَد ؿىؼت ٍ همبٍهت ایي
همبعغ سا آصهبیؾ ًوَدًذً .تبیح ثشسػیّب ،ثب دسًظش گشفتي
دّبًِ ثشؽ ثحشاًی ثشای ّش دٍ خٌغ لَلِ ،ثیبًگش آى اػت وِ

الگَی تشن ٍ اًذاصُ آى ثِ هیضاى صیبدی ٍاثؼتِ ثِ لغضؽ هیبى
ثتي ٍ لَلِ هیثبؿذ =.<3
ًؼوت صادُ ٍ ًمی پَس دس تحمیمبت خَد ،ثب اػوبل فـبس اٍلیِ ثش
سٍی ثتي تشِ ّؼتِِ همبعغ هشوت ،ػجت تغییش ًَع
هحصَسؿذگی اص حبلت هٌفؼل ثِ فؼبل ؿذًذ =ً .<11-9تبیح
حبصلِ حبوی اص افضایؾ پبساهتشّبیی ًظیش هذٍل االػتیؼیتِ ٍ
همبٍهت فـبسی ثتي دس اثش هحصَسؿذگی فؼبل هیثبؿذ =-9
.<11
ًمیپَس ٍ ّوىبساى = ،<12ثِ ثشسػی ػَاهل هؤثش ثش سفتبس خوـی
تیشّبی هشوت پش ؿذُ ثب ثتي پشداختِ ٍ ًتیدِ گشفتٌذ وِ
هحصَسؿذگی فؼبل ثب ایٌىِ تأثیشی دس هَد ؿىؼت ًوًَِ ًذاسد
ثب ایيحبل ػجت وبّؾ هیضاى ٍ ؿذت خشدؿذگی ثتي دس
ًبحیِ فـبسی ٍ ٍػؼت ًبحیِ تشن خَسدُ ٍ ػوك تشن دس
ًبحیِ وــی ًوًَِ هیگشدد .ثؼالٍُ ًتبیح تحمیمبتؿبى ًـبى
داد وِ هحصَسؿذگی فؼبل ّؼتِ ثتٌی ،ثْتشیي ثبصدّی سا دس
همغؼی ثب ًؼجت ٍ D/t;30همبٍهت فـبسی پبییي ّؼتِ ثتٌی
داسد .دس ایي همغغ ،هیضاى اًشطی خزة ؿذُ ٍ ظشفیت خوـی
همغغ ثِ عَس ّوضهبى افضایؾ هییبثذ.
دس ایي تحمیك ،اثش ؿذت فـبس اٍلیِ اػوبلی ثشای ایدبد
هحصَسؿذگی فؼبل ّؼتِ ثتٌی ثش سٍی سفتبس خوـی همبعغ
لَلِای فَالدی ثِ صَست آصهبیـگبّی ،تحت ثبسگزاسی
اػتبتیىی ٍ ثِ صَست ػِ ًمغِایی ،ثشسػی ؿذُ اػت .هغبلؼِ
حبضش ثِ ثشسػی اثش پبساهتشّبیی ًظیش ؿذت فـبسّبی اٍلیِ
اػوبلی ٍ ًؼجت ً D/tوًَِّب پشداختِ اػت .دس ًْبیت ثب تَخِ
ثِ ًتبیح ثذػت آهذُ ،ظشفیت خوـی ،هیضاى اًشطی خزة ؿذُ،
هَد ؿىؼت ٍ ًحَُ تشنخَسدگی ثتي دس لحظِ ؿىؼت ثب دس
ًظش گشفتي پبساهتشّبی روش ؿذُ هَسد همبیؼِ لشاس گشفتِ اػت.
 -1تزرسی آسهایطگاّی
ّذف اصلی ایي تحمیك ثشسػی اثش هیضاى فـبس اٍلیِ اػوبلی ثش
سٍی سفتبس تیشّبی هشوت هیثبؿذ .ثذیي هٌظَس ً 12وًَِ
هشوت ثب اًتْبی هفصلی وِ ؿبهل همبدیش هتفبٍت فـبس اٍلیِ
اػوبلی ثَدُ ،ثِ صَست آصهبیـگبّی ثشسػی ؿذُاًذ .دس ثخؾ
ّبی ثؼذی ؿشح هفصلی اص دػتگبُ پیؾتٌیذگیً ،وًَِّبی
آصهبیؾ ،هصبلح اػتفبدُ ؿذُ ٍ سٍؽ اًدبم آصهبیؾ آٍسدُ ؿذُ
اػت.
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 -1-0دستگاُ پیصتٌیذگی

دػتگبُ پیؾتٌیذگی ثِ گًَِای عشاحی ؿذُ اػت وِ دس

ثشای اػوبل همبدیش هختلف فـبس اٍلیِ ثش سٍی ًوًَِ ٍ ایدبد
هحصَسؿذگی فؼبل ،دػتگبّی تحت ػٌَاى دػتگبُ
پیؾتٌیذگی عشاحی ٍ ػبختِ ؿذ (ؿىل ( .))1ػولىشد دػتگبُ
ثِ گًَِای اػت وِ ًوًَِی هشوت لَلِای حبٍی ثتي تش ،دس
داخل دػتگبُ لشاس گشفتِ ٍ اص عشف دػتگبُ ثِ آى فـبس ٍاسد
هیؿَد .هیضاى فـبس ٍاسد لبثل اًذاصُگیشی ٍ تٌظین ؿذى اػت.
دس اثش اػوبل فـبس تَػظ دػتگبُ ،آة اضبفی ًوًَِ اص هحل
ّبیی وِ دس ًوًَِ دس ًظشگشفتِ ؿذُ اػت ،تخلیِ هیؿَد .ایي
اػوبل فـبس اٍلیِ ثش سٍی ًوًَِّب هٌدش ثِ تغییش ًَع
هحصَسؿذگی ّؼتِ ثتٌی هیؿَد.

ّشلحظِ تٌْب لبدس ثِ اػوبل فـبس ثش سٍی یه ًوًَِ هیثبؿذ .دس
لؼوت فَلبًی دػتگبُ یه خه ّیذسٍلیىی تؼجیِ ؿذُ ػت
وِ فـبس اص عشیك آى ثش سٍی الوبى فَلبًی اػتَاًِای ؿىل ٍ
ػپغ ثِ ّؼتِ ثتٌی ًوًَِ ٍاسد هیؿَد .ایي فـبس دس عَل
ًوًَِ هٌتمل ؿذُ ٍ هٌدش ثِ خشٍج آة اضبفی (آثی وِ ثشای
ّیذساتبػیَى هَسد اػتفبدُ لشاس ًویگیشد) ثتيِ تش هیگشدد .ثِ
هٌظَس خشٍج ایي آة اضبفی ،ؿیشّبیی دس عَل ًوًَِ ثشای
خشٍج آة دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػتّ .وچٌیي آة لبدس خَاّذ
ثَد اص فبصلِ اًذوی وِ ثیي الوبىّبی فَلبًی ٍ تحتبًی دػتگبُ
ثب ًوًَِ ٍخَد داسد ،خبسج گشدد .ثش سٍی ؿیشّبی هَخَد ،اص
فیلتشّبی ٍیظُای اػتفبدُ ؿذُ اػت .ػولىشد فیلتش ثِ گًَِای
اػت وِ فمظ آة لبدس ثِ خشٍج اص آى ثبؿذّ .وچٌیي فبصلِ
ثیي الوبىّبی فَلبًی ٍ تحتبًی دػتگبُ ثب ًوًَِ ثِ گًَِای دس
ًظش گشفتِ ؿذُ اػت وِ اهىبى خشٍج ػبیش رسات ثتي ٍخَد
ًذاؿتِ ثبؿذ .ؿىل ( ،)2آة خبسج ؿذُ اص ؿیشّب ٍ آة خوغ
ؿذُ ثش سٍی صفحِ پبییٌی دػتگبُ پیؾتٌیذگی سا ًـبى
هیدّذّ .وبًغَس وِ دس ؿىل ( )2هـبّذُ هیؿَد ،آة خبسج
ؿذُ خبلص هیثبؿذ .خبلص ثَدى آة خبسج ؿذُ اص ًوًَِّب،
تأییذی ثش وبسایی هٌبػت فیلتشّبی عشاحی ؿذُ ٍ فبصلِ دس
ًظش گشفتِ ؿذُ ،هیثبؿذ.

الف)

الف)

ب)

ضکل  -0الف) آب خارج ضذُ اس ضیزّا ب) آب جوغ ضذُ تز رٍی
صفحِ پاییٌی دستگاُ پیص تٌیذگی

ب)
ضکل  – 1دستگاُ پیص تٌیذگی الف) تزسین ضذُ در اتَکذ ب)

فـبس ٍاسدُ تَػظ خه ثش سٍی ًوًَِ تب خبیی اداهِ داسد وِ آثی
اص ًوًَِ خبسج ًـَد .ػپغ ًوًَِ اص دػتگبُ پیؾ تٌیذگی
خبسج هیگشدد .تخلیِ آة اضبفی هوىي اػت ثیي  15تب 25

ساختِ ضذُ در آسهایطگاُ
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ًمی پَسً ،ؼوتی ،خاللی هؼلنً ،ؼوت صادُ
دلیمِ عَل ثىـذ .صهبى تخلیِ آة اضبفی ثشای ًوًَِّبی
هختلف ،هتفبٍت ثَدُ اػت .صهبى تخلیِ آة اضبفی ًوًَِّب،
تبثؼی اص هیضاى فـبس اػوبل ؿذُ اص عشف دػتگبُ ٍ همبٍهت
فـبسی ّؼتِ ثتٌی هیثبؿذ.
الصم ثزوش اػت وِ ثشای خلَگیشی اص ووبًؾ ًوًَِّب دس اثش
فـبس اػوبلی تَػظ دػتگبُ پیؾتٌیذگی ،ایي دػتگبُ دس
لؼوت ثبالیی ٍ هیبًی ًوًَِ ،ؿبهل صفحبتی ثِ ًبم صفحبت
ووبًؾگیش هیثبؿذ .ایي صفحبت ووبًؾگیش ًمؾ تىیِگبُ
خبًجی سا ثشای ًوًَِ داسًذ .ثب دس ًظش گشفتي فبصلِ اًذوی هیبى
ًوًَِ ثب ایي صفحبت ،اص اصغىبن هیبى آىّب خلَگیشی ؿذُ
اػت.
ً -0-0وًَِّا

ثشاثش  660 ٍ 900هیلیوتش هیثبؿذً .وًَِّب دس دٍ گشٍُ
تمؼینثٌذی ؿذًذ .دس گشٍُ اٍلً ،وًَِّبی ثب هحصَسؿذگی
فؼبل ٍ دس گشٍُ دٍمً ،وًَِّبی ثب هحصَسؿذگی هٌفؼل لشاس
گشفتِاًذ .گشٍُ اٍل ثِ ػِ صیش گشٍُ تمؼین ؿذُ اػت .همذاس
فـبس اػوبل ؿذُ دس ّش صیش گشٍُ هتفبٍت هیثبؿذ .فـبس اػوبل
ؿذُ ثش سٍی ًوًَِ ثِ صَست تبثؼی اص همبٍهت تؼلین لَلِ
فَالدی اًتخبة ؿذُ اػت .دس ّش صیشگشٍُ ،ػِ ًوًَِ ثب
ًؼجتّبی هختلف ٍ D/tخَد داسد .اص آى خبیی وِ لغش خبسخی
ولیِ ًوًَِّب ثشاثش  60هیلیوتش هیثبؿذ ،لزا تغییش ًؼجت D/t
آىّب ثِ دلیل تغییش دس ضخبهت خذاسُ لَلِ فَالدی سخ هیدّذ.
همبٍهت فـبسی ّؼتِ ثتٌی دس ولیِ ًوًَِّب ثبثت ٍ ثشاثش 15
هگبپبػىبل هیثبؿذ .دس خذٍل ( )1خضئیبت ولیِ ًوًَِّب آٍسدُ
ؿذُ اػت.

دس ایي تحمیكً 12 ،وًَِ ثِ صَست آصهبیـگبّی هَسد ثشسػی
لشاس گشفت .عَل خبلص ٍ عَل دّبًِ ولیِ ًوًَِّب ثِ تشتیت
جذٍل  -1جشئیات ًوًَِ ّا
ًَع هحصَرضذگی

ًام ًوًَِ

ضذت فطار اٍلیِ ٍاردُ

1

T1-8.0P
T2-8.0P

فؼبل

صیبد

2

T3-8.0P

3

T1-8.4P

1

T2-8.4P

هتَػظ

2

T3-8.4P

3

T1-8.2P

1

T2-8.2P

هٌفؼل

t
mm

ون

2

T3-8.2P

3

T1-NP

1

T2-NP
T3-NP

ّوبًغَس وِ دس خذٍل ( )1هالحظِ هیؿَد ًبهگزاسی ّش ًوًَِ
اص دٍ لؼوت تـىیل ؿذُ اػتً .بهگزاسی ثِ گًَِایی صَست
گشفتِ اػت وِ هؼشف هیضاى فـبس اٍلیِ اػوبلی ثش سٍی ًوًَِ ٍ
ضخبهت خذاسُ لَلِ فَالدی ّش ًوًَِ ثبؿذ .لؼوت اٍل ًبم ّش
ًوًَِ ،ؿبهل یه حشف ٍ یه ػذد هیثبؿذ .حشف  ،Tثیبًگش
ضخبهت خذاسُ لَلِ فَالدی هیثبؿذ .ػذد هَخَد دس لؼوت
دٍم ،ضخبهت خذاسُ لَلِ هَسدًظش سا ًـبى هیدّذ .لؼوت دٍم
ًبم ًوًَِّب دس ّش گشٍُ هتفبٍت اػت .دس گشٍُ ًوًَِّبی فؼبل،

ثذٍى فـبس اٍلیِ

2
3

ایي لؼوت ؿبهل یه حشف ٍ یه ػذد هیثبؿذ وِ دس هدوَع
هیضاى فـبسِ ٍاسدِ ثش ًوًَِ سا ثِ صَست دسصذی اص ًیشٍیی وِ
ػجت تؼلین لَلِ فَالدی هیؿَد ،ثیبى هیوٌٌذ .اهب دس
ًوًَِّبی هٌفؼل ،لؼوت دٍم اص دٍ حشف تـىیل ؿذُ اػت وِ
ًـبىدٌّذُ ػذم ٍخَد فـبس ثش سٍی ایي ًوًَِ هیثبؿذ.
ّوبًغَس وِ دس خذٍل ( )1هـبّذُ هیؿَد ،ثشای ّش صیش گشٍُ،
ػِ ضخبهت هختلف  3 ٍ 2 ،1هیلیوتش ثشای خذاسُ لَلِ فَالدی
دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت.
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تغییش دس ضخبهت خذاسُ لَلِّبی فَالدی ثِ هٌظَس دػتیبثی ثِ
تأثیش ًؼجت  D/tدس سفتبس خوـی ًوًَِّب ثَدُ اػت.
دس خذٍل ( ،)2هؼبحت فَالد ٍ ثتي ٍ دسصذ فَالد ثشای ّش
ًوًَِ هحبػجِ ٍ روش ؿذُ اػت .آییي ًبهِ AISC manual
 ،sec 2I.aحذالل همذاس فَالد دس همبعغ هشوت سا ثشاثش 1
دسصذ تَصیِ ًوَدُ اػت = .<13هـبّذُ هیؿَد وِ دسصذ
فَالد دس ًوًَِّبی هَسد ثشسػی حذالل همذاس تَصیِ ؿذُ
تَػظ آییيًبهِ سا ثشآٍسدُ هیوٌذّ .وچٌیي آییيًبهِ فَق
= ،<13هحذٍدُ اػتبتیىی ًؼجت  D/tثشای همبعغ دایشُای
لَلِای پشؿذُ ثب ثتي سا ثِ صَست هؼبدلِ ( )1هـخص ًوَدُ
اػت.
) (

()1

8

√

همبدیش هحذٍدُ پیؾثیٌی ؿذُ تَػظ آییيًبهِ فَق = ،<13دس
خذٍل ( )2هحبػجِ ؿذُ اػت .هـبّذُ هیؿَد وِ ًؼجتّبی
ّ D/tش ًوًَِ ووتش اص حذاوثش همذاس پیـٌْبدی تَػظ آییي
ًبهِ فَق هیثبؿذ.
جذٍل  -0درصذ فَالد ٍ ًسثتّای قطز تِ ضخاهت ًوًَِّا
تٌص
ضخاهت

D/t

mm
1
2
3

60
30
20

تسلین

Sconc

Sst

لَلِ
MPa
270
435
380

mm0
2733.97
2642.08
2551.76

mm0
93.5
185.4
275.7

درصذ

D/t
هحذٍدُ

فَالد

آییي

%
3.31
6.56
9.75

ًاهِ
76.98
60.65
64.89

ؿشایظ هحیظ ثِ هذت  28سٍص ًگْذاسی ؿذًذ تب ثشای آصهبیؾ
خوـی آهبدُ ؿًَذ .الصم ثِ روش اػت وِ ّوضهبى ثب ثتيسیضی
ًوًَِّب ،ثِ هٌظَس تؼییي همبٍهت فـبسی ّؼتِ ثتٌیً 5 ،وًَِ
هىؼجی ًیض تْیِ هیؿَد .ایي ًوًَِّبی هىؼجی ،ثؼذ اص دٍ سٍص
اص لبلت خبسج ؿذُ ٍ دس ؿشایظ اؿجبع ػولآٍسی هیگشدًذ.
ّوضهبى ثب تؼت خوـی ًوًَِّبی هشوتً ،وًَِّبی هىؼجی
ًیض تحت آصهبیؾ فـبسی لشاس هیگیشًذ.
 -3-0هصالح
همبعغ هشوت لَلِای پشؿذُ ثب ثتي هتـىل اص پَػتِ فَالدی ٍ
ّؼتِ ثتٌی هیثبؿٌذ وِ دس ایي ثخؾ ثِ ّشوذام اص ایي هصبلح
ثِ عَس هفصل پشداختِ ؿذُ اػت.
عشح اختالط ثتي اػتفبدُ ؿذُ دس ایي تحمیك ثش هجٌبی
اػتبًذاسد ثتي آهشیىب = <14صَست گشفتِ اػت .لغش ثضسگتشیي
ػٌگذاًِ اػتفبدُ ؿذُ دس ایي عشح اختالط 9.5 ،هیلیوتش
هیثبؿذ .اص هبػِ ثبدی ثب هذٍل ًشهی  2.88ثِ ػٌَاى سیضداًِ
اػتفبدُ ؿذُ اػت .ػیوبى پشتلٌذ تیپ  ٍ IIآة ،ػبیش هَاد
تـىیل دٌّذُ ثتي هیثبؿٌذ .دس ایي عشح اختالط اص ّیچ هبدُ
افضٍدًی اػتفبدُ ًـذُ اػت تب ػولىشد هحصَسؿذگی ٍ اثش
همبدیش هختلف فـبس ثش سٍی ؿشایظ هحصَسؿذگی ،تحت تأثیش
لشاس ًگیشد .خذٍل ( )3ػْن هصبلح اػتفبدُ ؿذُ دس عشح
اختالط ثتي سا ًـبى هیدّذ.
جذٍل  – 3اجشا تطکیل دٌّذُ تتي در یک هتزهکؼة تتي ریشی
هقاٍهت
فطاری تتي
MPa
15

دس ًوًَِّبی ثب هحصَسؿذگی فؼبل ،ثشای خشٍج آة اضبفی ثتي
تش ،دس فَاصل  1/3اص عَل ًوًَِ ،دٍ ؿیش دس ّش همغغ تؼجیِ
ؿذُ اػت .لزا هبداهی وِ ًوًَِ دس دػتگبُ پیؾتٌیذگی لشاس
هیگیشد ،لبدس ثِ تخلیِ آة اضبفی اص ایي ؿیشّب خَاّذ ثَد.
دس توبهی ًوًَِّب ،ثتيسیضی دس حبلت ایؼتبدُ صَست گشفتِ
اػت .دس ًوًَِّبی گشٍُ اٍل ،ثتيسیضی ثذٍى ّیچ تشاون ٍ
ٍیجشاػیًَی صَست گشفتِ اػت .ػپغ ًوًَِ دس دػتگبُ
پیؾتٌیذگی لشاس دادُ ؿذُ اػت .اهب دس ًوًَِّبی گشٍُ دٍم،
ثتي سیضی دس ػِ الیِ ٍ تشاون ّش الیِ صَست گشفتِ اػت .دس
ًْبیت ،دٍ اًتْبی لَلِ ثَػیلِ ًبیلَى ثؼتِ ؿذُ تب اص تجخیش
سعَثت ًوًَِّب خلَگیشی ؿَدً .وًَِّب ثِ صَست ایؼتبدُ دس

ضي

هاسِ

سیواى

آب

اسالهپ

kg

kg

kg

kg

cm

661.1

1117.

8

57

281.25

22
5

8-10

W/C

0.8

دس ایي تحمیك اص لَلِّبی فَالدی هَخَد دس ثبصاس اػتفبدُ ؿذُ
اػت .ثِ دلیل هحذٍدیت هَخَد دس دػتگبُ یًَیَسػبل
(آصهبیؾ خوؾ) ،لغش ولیِ ًوًَِّب ثشاثش  60هیلیوتش دس ًظش
گشفتِ ؿذ .ضخبهت خذاسُ لَلِّب ثِ تشتیت ػجبستٌذ اص ٍ 2 ،1 :
 3هیلیوتش .ثِ هٌظَس تؼییي همبٍهت تؼلین ٍ ًْبیی لَلِّب،
هغبثك اػتبًذاسد ً ،<15= ASTM A370-10وًَِّبی دهجلی
ؿىلی اص ّش لَلِ تْیِ ؿذُ ٍ تحت آصهبیؾ وــی لشاس
گشفتٌذ .دس خذٍل ( ) 4همبٍهت تؼلین ٍ ًْبیی ّش لَلِ آٍسدُ
ؿذُ اػت.
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ًمی پَسً ،ؼوتی ،خاللی هؼلنً ،ؼوت صادُ
جذٍل  -4هقاٍهت تسلین ٍ جاری ضذى لَلِّای فَالدی
ضخاهت لَلِ

تٌص تسلین

تٌص ًْایی

mm
1

Mpa
270

Mpa
305

2

435

500

3

380

420

 -4-0رٍش اًجام آسهایص
ؿشٍع آصهبیؾ ثب لشاس دادى ٍ ًصت تىیِ گبُّبی عشاحی ؿذُ
ثش سٍی تیش صلت هیثبؿذ .ػپغً ،وًَِ هَسدًظش دس هحل لشاس
گشفتِ ٍ صفحبت فَلبًی ٍ تحتبًی هحل ثبسگزاسی ٍ تدْیضات
ٍاثؼتِ ثِ آى دس هحل هَسد ًظش هحىن هیگشدًذ .ولیِ ًوًَِّب
تحت آصهبیؾ خوؾ ػِ ًمغِای ثِ صَست اػتبتیىی لشاس
هیگیشًذ .آصهبیؾ ثب اػتفبدُ اص دػتگبُ یًَیَسػبل STM150
ٍ ثِ سٍؽ وٌتشل تغییشهىبى ٍ ثب ػشػت  2mm/minاًدبم
هیؿَد .هیضاى ثبس ٍاسدُ ٍ تغییش هىبى ٍػظ دّبًِ دس فَاصل
صهبًی هـخص تَػظ سایبًِ هتصل ثِ دػتگبُ ثجت هیؿَد.
ؿىل (ً ،) 3وبی ولی ًوًَِ لشاس گشفتِ ؿذُ دس دػتگبُ سا ثِ
ّوشاُ تدْیضات الحبلی آى سا ًـبى هیدّذ.

ّوگی دس یه تشاص ٍ دس ٍػظ ًوًَِ لشاس ثگیشًذ .آصهبیؾ تب
خبیی اداهِ داسد وِ دس هٌحٌی ثبس -تغییشهىبى ٍػظ دّبًِ
ًوًَِ ،افت ؿذیذی دس ثبس سخ دّذ.

ً -3تایج آسهایطگاّی
دس اداهِ ًتبیح ثذػت آهذُ ٍ هـبّذات حبصلِ دس چٌذ ثخؾ
اسائِ ؿذُاًذ .ثخؾ اٍل هشثَط ثِ سفتبس ٍ ًَع ؿىؼت ًوًَِّب
هیثبؿذ .دس ثخؾ دٍمً ،حَُ تشنخَسدگی ثتي دس لحظِ
ؿىؼت ًوًَِ ثحث ٍ ثشسػی ؿذُ اػت .دس ثخؾ ػَم ،هیضاى
ظشفیت ًْبیی ٍ اًشطی خزة ؿذُ ًوًَِّب هحبػجِ ؿذُاًذ.
 -1-3رفتار ٍ هَد ضکست ًوًَِّا
تیشّبی هشوت سفتبس ًؼجتب اًؼغبف پزیشی اص خَد ًـبى دادًذ.
ثؼالٍُ آصهبیؾ ثِ صَست هالین ٍ دس ٍضؼیت وٌتشل ؿذُای
اًدبم ؿذّ .وچٌیي ؿىؼت ًوًَِّب ثِ صَست تذسیدی سخ دادُ
اػت .ضوي ایيوِ ّیچ ًـبًِ ٍ صذای ٍاضحی دس حیي
ؿىؼت ،ایدبد ًـذُ اػت .ؿىل ( ،)4هَد ؿىؼت ولیِ ًوًَِّب
سا ًـبى هیدّذ.

ضکل ً -3وًَِ تحت تار تِ ّوزاُ تجْیشات الحاقی ،ضواتیک ًوًَِ
در دستگاُ یًَیَرسال

ّوبًغَس وِ دس ؿىل ( )3هـبّذُ هیؿَد ،عشاحی تىیِگبُّب
ثِ گًَِایی اػت وِ دٍ اًتْبی ًوًَِ سفتبس هفصلی داؿتِ ثبؿذ.
ثؼالٍُ ،ثِ هٌظَس خلَگیشی اص توشوض تٌؾ دس هحل اػوبل ثبس،
یه ػشی لغؼبت الحبلی ًین دایشُای ؿىل دس صیش صفحبت
فَلبًی ٍ تحتبًی ثبسگزاسی ،عشاحی ٍ تؼجیِ ؿذُاًذ .ثبس ٍاسدُ اص
عشیك صفحِ فَلبًی ثِ لغؼِ ًین دایشُای ٍ اص آًدب ثِ ًوًَِ
ٍاسد هیؿَدً .وًَِّبی فؼبل وِ دس آىّب ؿیش تؼجیِ ؿذُ اػت
ثِ گًَِایی دس دػتگبُ لشاس هیگیشًذ وِ ؿیشّبی تؼجیِ ؿذُ

الف)

ب)

ج)

ضکل  -4هَد ضکست کلیِ ًوًَِّا الف)  ،t=1 mmب) ،t=0 mm
ج)t=3 mm
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هٌْذسی ساختواى ٍ ػلَم هسکي ،دٍرُ یاسدّن ،ضوارُ 02
ّوبًغَس وِ دس ؿىل ( )4هـبّذُ هیؿَد ،ولیِ ًوًَِّب دس
ًبحیِ فـبسی دچبس ووبًؾ هَضؼی ؿذُاًذ .ثذلیل ووبًؾ
هَضؼی لَلِ دس ًبحیِ فـبسی ،هَجّبیی دس لؼوت فَلبًی
ًوًَِّب هـبّذُ هیؿَد .ؿذت ٍ تؼذاد هَجّبی تـىیل ؿذُ
دس ایي ًبحیِ ثؼتگی ثِ هیضاى فـبس اٍلیِ اػوبلی ٍ ًؼجت لغش
ثِ ضخبهت ًوًَِ داسد .ثؼالٍُ دس ًبحیِ وــی ،ؿىؼت ّوشاُ
ثب پبسگی لَلِ ثَدُ اػت .تٌْب دس ًوًَِ ،S15-T3-0.8P
ؿىؼت ًوًَِ ثِ دلیل ووبًؾ هَضؼی لَلِ دس ًبحیِ فـبسی
ثَدُ اػت .دس ػبیش ًوًَِّب ،ؿىؼت ثذلیل پبسگی لَلِ دس ًبحیِ
وــی ّوضهبى ثب ووبًؾ هَضؼی لَلِ دس ًبحیِ فـبسی ثَدُ
اػت.
ًىتِ لبثل تَخِ دیگش ایي اػت وِ ثب وبّؾ ًؼجت  ،D/tؿذت
ٍ تؼذاد هَجّبی ثَخَد آهذُ دس لؼوت فَلبًی وبّؾ هییبثذ.
وبّؾ ؿذت ووبًؾ هَضؼی لَلِ دس ًبحیِ فَلبًی ،دس توبهی
حبالت فـبس اػوبلی (ثذٍى فـبس یب ثب ؿذتّبی هتفبٍت فـبس
اػوبل ؿذُ) هـبّذُ هیؿَد .هـبثِ ّویي ًتیدِ سا هیتَاى
ثشای ػوك ٍ ػشض پبسگی لَلِ دس ًبحیِ وــی گشفت.
ّوچٌیي ،ثشای ًؼجت لغش ثِ ضخبهت  ،20افضایؾ هیضاى فـبس
اٍلیِ اػوبلی ثش سٍی ًوًَِّب ػجت وبّؾ هیضاى پبسگی لَلِ دس
ًبحیِ وــی هیگشدد ،ثِ گًَِای وِ دس ًوًَِ ثب فـبس اػوبلی
صیبد ،تشوی دس لَلِ هـبّذُ ًویؿَد .دس ضوي ثشای حبلتی وِ
ًؼجت لغش ثِ ضخبهت لَلِ ثشاثش  30هیثبؿذ ،اػوبل فـبس اٍلیِ
ثبػث وبّؾ هیضاى پبسگی لَلِ دس ًبحیِ وــی ؿذُ اػت.
ثبالخشُ ثشای حبلتی وِ ًؼجت لغش ثِ ضخبهت ثشاثش 60
هیثبؿذً ،حَُ پبسگی لَلِ ثب هیضاى فـبس اػوبلؿذُ ساثغِ
هؼتمیوی ًذاسد.
 -0-3الگَی تزک خَردگی ًوًَِّا
پغ اص آصهبیؾ خوـی ًوًَِّب ،لَلِ فَالدی دس دٍ ًبحیِ
فـبسی ٍ وــی ،ثِ صَست خضئی ثشیذُ هیؿَد تب ثتَاى ًحَُ
گؼتشؽ تشنِ ّؼتِ ثتٌی دس لحظِ ؿىؼت ًوًَِ سا ثشسػی
ًوَد .ثذیي ٍػیلِ ،خشدؿذگی ثتي دس ًبحیِ فـبسی ٍ تَصیغ
تشنّب دس ًبحیِ وــی آؿىبس هیگشدد .ؿىل(ّ ،)5ؼتِ ثتٌی
سا دس دٍ ًبحیِ فـبسی ٍوــی پغ اص آصهبیؾ ًـبى هیدّذ.
تصبٍیش ًـبى دادُ ؿذُ ثشای ّش ًوًَِ ،اص دٍ لؼوت تـىیل
ؿذُ اػت .ؿىل ثبالیی ،تصَیش ّؼتِ ثتٌی خشدؿذُی ًبحیِ
فَلبًی ٍ ؿىل پبییٌی ،تصَیش ثتي تشنخَسدُی ًبحیِ تحتبًی
سا ًـبى هیدّذ .دس ایٌدب ،اثتذا ثتي خشدؿذُ ًبحیِ فـبسی ٍ

دس اداهِ ثتي تشنخَسدُ ًبحیِ وــی هَسد ثحث ٍ ثشسػی
لشاس هیگیشًذ.

الف)

ب)

ج)

ضکل  -5هَد ضکست کلیِ ًوًَِّا الف)  ،t=1 mmب) ،t=0 mm
ج)t=3 mm

ّوبًغَس وِ دس ؿىل فَق هـبّذُ هیؿَدًَ ،ع هحصَسؿذگی
دس هیضاى خشدؿذگی ثتي ًبحیِ فـبسی هؤثش ثَدُ اػت .اگش
ًوًَِ ثب هحصَسؿذگی هٌفؼل سا ثِ ػٌَاى ًوًَِ هشخغ دس ًظش
ثگیشین ،هـبّذُ هیؿَد وِ هیضاى خشدؿذگی ثتي دس ایي
ًوًَِ ،ثیـتش اص ًوًَِّبی ثب هحصَسؿذگی فؼبل هیثبؿذ.
ّوچٌیي ،هالحظِ هیؿَد وِ ثب افضایؾ هیضاى فـبس اػوبلی ثش
سٍی ًوًَِ ،ؿذت خشدؿذگی ثتي وبّؾ یبفتِ اػتً .تبیح فَق
ثشای توبهی همبدیش ًؼجت  D/tصبدق اػت ،لزا هیتَاى ًتیدِ
گشفت وِ ؿذت خشدؿذگی ثتي هؼتمل اص ًؼجت  D/tهیثبؿذ.
دس هدوَع هیتَاى ًتیدِ گشفت وِ ؿذت خشدؿذگی ثتي دس
ًبحیِ فـبسی ساثغِ هؼىَع ثب ؿذت فـبس اٍلیِ اػوبلی ثش سٍی
ًوًَِ داسد.
ثب تَخِ ثِ ؿىل ( ،)5هالحظِ هیؿَد وِ ثذلیل ػولىشد هشوت
ثیي دٍ خٌغ هصبلح ثتي ٍ فَالد ،ثتي دس ًبحیِ وــی ثِ للَُ
ػٌگ تجذیل ًـذُ اػت ٍ دس الیِّبی هختلفی ؿىؼتِ ؿذُ
اػت .ثؼالٍُ ،ثب تَخِ ثِ ؿىل ( )5هیتَاى اثش پبساهتشّبی
61

ًمی پَسً ،ؼوتی ،خاللی هؼلنً ،ؼوت صادُ
هختلف ثش سٍی ًَع ،ػوك ٍ ؿذت تشنّبی ًبحیِ وــی سا
ثشسػی ًوَد .اص همبیؼِ تصبٍیش هشثَط ثِ ًوًَِّبی ثب
هحصَسؿذگی هٌفؼل ثب ًوًَِّبیی وِ تحت ؿذتّبی هتفبٍتی
اص فـبس اٍلیِ هیثبؿٌذ ،هیتَاى ثِ تبثیش اػوبل فـبس ٍ ؿذت آى
ثش سٍی ًَع ٍ ؿذت تشن پی ثشد .دس ًوًَِّبی ثب هحصَسؿذگی
فؼبل (ثشای ؿذتّبی هتفبٍت اص فـبس) ،دس هٌغمِ ٍػیغتشی اص
ثتي ،تشن خَسدگی سخ دادُ اػت .تشنّبی ثَخَد آهذُ دس
توبهی ًوًَِّب ػویك هیثبؿٌذً .ؼجت  ،D/tپبساهتش دیگشی
اػت وِ اثشؽ ثش سٍی ًحَُ گؼتشؽ ٍ تَصیغ تشنّب ،ثشسػی
هیگشدد .هـبّذُ هیؿَد وِ ًؼجت ً D/tوًَِ ،تأثیشی دس
ؿذتٍ ،ػؼت ٍ ػوك تشنخَسدگی ّؼتِ ثتٌی ًذاسد.
 -3-3ظزفیت خوطی ٍ اًزصی جذب ضذُ
هی داًین هیبى حذاوثش ثبس ٍاسد ثش تیش ٍ لٌگش خوـی ًْبیی آى
ساثغِ هؼتمین ٍخَد داسد .اص عشفی اًشطی خزة ؿذُ ًوًَِ
ثشاثش ػغح صیش ًوَداس ثبس -تغییشهىبى آى هیثبؿذ .ثب تَخِ ثِ
ًتبیح آصهبیـگبّی ،هیضاى ثبس ًْبیی ،لٌگش خوـی ًْبیی ٍ هیضاى
اًشطی خزة ؿذُ ّش ًوًَِ تؼییي ؿذُ اػت (خذٍل (.))5
جذٍل  -5ظزفیت خوطی ًوًَِّا
ضذت فطار

Eexp

Mexp

Pexp

KN.m

KN.m

KN

T3-NP
T3-8.2P
T3-8.4P
T3-8.0P

ثذٍى فـبس
ون
هتَػظ
صیبد

D/t=02
3885
4210.145
4729.85
3348.49

5.54
5.18
5.11
5.52

33.6
31.37
30.95
33.47

T2-NP
T2-8.2P
T2-8.4P
T2-8.0P

ثذٍى فـبس
ون
هتَػظ
صیبد

D/t=02
1390.93
2773.08
1572.67
2115.65

4.18
3.7
3.8
4.2

25.31
22.40
23.01
25.44

T1-NP
T1-8.2P
T1-8.4P
T1-8.0P

ثذٍى فـبس
ون
هتَػظ
صیبد

D/t=02
933.93
755.2
922.81
1015.09

1.73
1.83
1.68
1.86

10.51
11.09
10.18
11.28

ًام ًوًَِ

اٍلیِ
اػوالی

ؿذُ ًوًَِّبی ّش ػِ گشٍُ یىؼبى ًویثبؿذ .دس ًتیدِ ًوی
تَاى سًٍذ هـخصی دس هَسد ًحَُ ایي تغییشات ثذػت آٍسد .ثِ
عَس هثبل ،دس گشٍُ اٍل ( ،)D/t ;20ثیـتشیي هیضاى لٌگش
خوـی ٍ اًشطی خزة ؿذُ ثِ تشتیت هشثَط ثِ ًوًَِّبی
ثذٍى فـبس اٍلیِ ٍ ثب فـبس اػوبلی هتَػظ هیثبؿذ ،دس حبلی وِ
دس گشٍُ دٍم ( ،)D/t ;30ثب ایٌىِ ثیـتشیي ظشفیت خوـی دس
ًوًَِای ثب فـبس اػوبلی ثبال سخ دادُ اػت ،اهب ثیـتشیي هیضاى
اًشطی خزة ؿذُ هتؼلك ثِ ًوًَِای هیثبؿذ وِ ؿذت فـبس
اػوبل ؿذُ ثش سٍی آى ون هیثبؿذ .ثٌبثشایي اًتخبة ثْتشیي
هیضاى فـبس ٍاسدُ ثب تَخِ ثِ ّش دٍ ػبهل ظشفیت خوـی ٍ
هیضاى اًشطی خزة ؿذُ ،اهىبىپزیش اػت .دس ثخؾ ثؼذی وِ ثِ
ثحث ٍ ثشسػی ًتبیح پشداختِ ؿذُ اػت ثِ عَس هفصل ثِ ایي
هَسد پشداختِ ؿذُ اػت.

 -4تحث ٍ تزرسی ًتایج
دس ایي ثخؾ ثِ ثحث ٍ ثشسػی ًتبیح ثذػت آهذُ پشداختِ ؿذُ
اػت .ثِ هٌظَس ثشسػی اثش هیضاى فـبس اػوبلی ٍ ًؼجت  D/tثش
سٍی سفتبس خوـی ًوًَِّبی هشوت ،ایي ػَاهل دس دٍ صیشثخؾ
هدضا هَسد هغبلؼِ لشاس گشفتٌذ .دس اداهِ ثِ عَس هفصل ثِ
تـشیح اثشات پبساهتشّبی روش ؿذُ پشداختِ ؿذُ اػت.
 -1-4تزرسی اثزات ًاضی اس هیشاى فطار اٍلیِ اػوالی
دس ایي ثخؾ ثِ ثشسػی تأثیش هیضاى فـبس اٍلیِ اػوبلی ثش سٍی
سفتبس ،ظشفیت خوـی ٍ هیضاى اًشطی خزة ؿذُ ًوًَِّب،
پشداختِ ؿذُ اػت .ثذیي هٌظَسً ،وًَِّب دس ػِ گشٍُ دػتِ
ثٌذی ؿذًذ .دس ّش گشٍُ هیضاى ًؼجت  D/tثبثت اػت .دس ّش
گشٍُ هیضاى فـبس اٍلیِ اػوبلی ثش سٍی ًوًَِّب هتفبٍت اػت.
ًوًَِ هشخغ دس ّش گشٍُ ًوًَِای اػت وِ دس ٌّگبم ػبخت،
تحت ّیچ فـبس اٍلیِای ًجَدُ اػت ،لزا ؿشایظ هحصَسؿذگی
ایدبد ؿذُ دس ایي ًوًَِ ،اص ًَع هٌفؼل ثَدُ اػت .ؿىل ()6
ًوَداس ثبس -تغییشهىبى ٍػظ دّبًِ سا ثشای ًوًَِّب ًـبى
هیدّذ .ثِ هٌظَس همبیؼِ سفتبس ًوًَِّب ،ایي ًوَداسّب ثِ
گًَِایی تشػین ؿذُاًذ وِ دس ّش ؿىل توبهی هتغییشّب یىؼبى
ثَدُ ٍ فمظ هیضاى فـبس اٍلیِ اػوبل ؿذُ ثش سٍی ًوًَِّب،
هتفبٍت هیثبؿذ .ؿىل (-6الف ٍ ة ٍ ج) ثِ تشتیت هشثَط ثِ
ًوًَِّبی ثب ضخبهت  3 ٍ 2 ،1هیلیوتش هیثبؿٌذ.

ثب تَخِ ثِ همبدیش ثذػت آهذُ دس خذٍل ( ،)5هیتَاى ًتیدِ
گشفت وِ ًحَُ تغییش دس هیضاى لٌگش خوـی ٍ اًشطی خزة
60
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الف)

ة)

ج)
ضکل ً -6وَدار تار-تغییزهکاى ٍسط دّاًِ الف ) ضخاهت  1هیلیوتز ب) ضخاهت  0هیلیوتز ج) ضخاهت  3هیلیوتز
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ووبًؾ هَضؼی ایدبد ؿذُ دس ًبحیِ فـبسی لَلِ فَالدی ،افت
همبٍهت دس ًوَداس ثبس -تغییشهىبى ایي ًوًَِ سخ هیدّذ.
ثٌبثشایي سفتبس ایي ًوًَِ دس ًبحیِ پالػتیه ،هتفبٍت ثب ػبیش
ًوًَِّب هیثبؿذ .دس ضوي اص همبیؼِ تغییشؿىل ًْبیی سخ دادُ
دس ًوًَِّب هـبّذُ هیؿَد وِ ًوًَِ ثب فـبس اٍلیِ ون ٍ ًوًَِ
هشخغ ثِ تشتیت داسای ثیـتشیي ٍ ووتشیي هیضاى تغییشؿىل
ًْبیی هیثبؿٌذ .ثٌبثشایي هیتَاى ًتیدِ گشفت وِ
اًؼغبفپزیشی ًوًَِّب ثب اػوبل فـبس اٍلیِ ثش سٍی آىّب افضایؾ
هییبثذ.
دسگشٍُ ثب ًؼجت ،D/t;20ػختی االػتیه ولیِ ًوًَِّب ثشاثش
هیثبؿٌذ .دس ًبحیِ پالػتیه هـبّذُ هیؿَد وِ ػختی
ًوًَِّب وبّؾ ؿذیذی پیذا هیوٌذ .دس ًوَداس ثبس -تغییشهىبى
هشثَط ثِ ًوًَِّبی ثب فـبس اػوبلی ثبال ٍ پبییي ،ػخت ؿذگی
هدذداً هـبّذُ هیؿَدّ .وچٌیي اص همبیؼِ تغییشؿىلّبی
ًْبیی سخ دادُ دس ًوًَِّب ،هیتَاى گفت وِ ًوًَِ ثب فـبس اٍلیِ
اػوبلی ثبال ،داسای ووتشیي هیضاى ثیـیٌِ تغییشهىبى هیثبؿذ،
دس حبلی وِ هیضاى ثیـیٌِ تغییش ؿىل ٍػظ دّبًِ دس ػبیش
ًوًَِّب ثب افضایؾ هیضاى فـبساػوبلی ،ساثغِ هؼتمین داسد.
ثشای تؼییي ًحَُ تغییش دس هیضاى لٌگش خوـی ٍ اًشطی خزة
ؿذُ دس اثش اػوبل فـبس اٍلیِ ثش سٍی ًوًَِ ٍ هیضاى آى ،دسصذ
تغییش دس ظشفیت خوـی ٍ اًشطی خزة ؿذُ ًوًَِّبی هختلف
ّش گشٍُ ًؼجت ثِ ًوًَِ هشخغ ،هحبػجِ گشدیذ .دس خذٍل (،)6
گشٍُثٌذی ًوًَِّب ٍ هیضاى تغییش دس هیضاى لٌگش خوـی ٍ
اًشطی خزة ؿذُ ،آٍسدُ ؿذُ اػت.

ّوبًغَس وِ دس ؿىل ( )6هـبّذُ هیؿَد ،ولیِ ًوًَِّب سفتبس
اًؼغبف پزیشی داسًذ .ثِ هٌظَس همبیؼِ اثش هیضاى فـبس اٍلیِ
اػوبلی ثش سٍی ًوًَِّبً ،وًَِّبی ّش گشٍُ ثِ صَست هدضا ثب
ّن همبیؼِ هیؿًَذ.
دسگشٍُ ثب ًؼجت ،D/t;60افضایؾ هیضاى فـبس اػوبلی ػجت
افضایؾ ػختی االػتیه دس ًوًَِّب ؿذُ اػت ثِ گًَِایی وِ
ًوًَِ هشخغ (ًوًَِ ثب هحصَسؿذگی هٌفؼل) ٍ ًوًَِ ثب
ثیـتشیي هیضاى فـبس اٍلیِ اػوبلی ( )highثِ تشتیت ووتشیي ٍ
ثیـتشیي همذاس ػختی االػتیه سا داسا هیثبؿذّ .وچٌیي
هـبّذُ هیؿَد وِ هیضاى ػختی االػتیه ًوًَِ ،ثب افضایؾ
هیضاى فـبس اٍلیِ اػوبلی ،افضایؾ هییبثذ .ثؼالٍُ ،هالحظِ
هیؿَد وِ اػوبل فـبس اٍلیِ ػجت افضایؾ ػختی پالػتیه
ًوًَِّب هی ؿَد ،دس حبلی وِ هیضاى فـبس اػوبلی ثش سٍی
ػختی پالػتیه ًوًَِّب اثشگزاس ًویثبؿذ .دس ضوي ،دس ایي
گشٍُ ،دس فـبسّبی اٍلیِ پبییي ٍ هتَػظً ،وًَِّب داسای
تغییشؿىل پبییيتشی ًؼجت ثِ ًوًَِ هشخغ هی ثبؿٌذٍ ،لی ثب
افضایؾ هیضاى فـبس اٍلیِ (فـبس اٍلیِ ثبال) ،تغییشؿىل ًْبیی
ًوًَِ ثیـتش اص ًوًَِ هشخغ هیگشدد.
دسگشٍُ ثب ًؼجت ،D/t;30افضایؾ هیضاى فـبس اػوبلی تغییشی
دس ػختی االػتیه ًوًَِّب ایدبد ًویوٌذ ٍ ػختی ولیِ
ًوًَِّب (ثب ٍ ثذٍى فـبس اٍلیِ) ثب ّن ثشاثش هیثبؿٌذ .ثؼالٍُ ،ثب
تَخِ ثِ ؿىل ( ،)6هی تَاى ًتیدِ گشفت وِ ثدض ًوًَِ ثب فـبس
اٍلیِ هتَػظ ،دس ػبیش ًوًَِّب ،هیضاى ػختی پالػتیه ًوًَِّب
ثبّن ثشاثش هی ثبؿٌذ .دس ًوًَِ ثب فـبس اٍلیِ هتَػظ ،ثذلیل

جذٍل  -6ظزفیت خوطی ًوًَِّا
تغییزات Mexp

تغییزات Eexp

%

%
_
8.37
21.75
-13.81

گزٍُ

ًام ًوًَِ

هزجغ

D/t= 28

T3-NP
T3-8.2P
T3-8.4P
T3-8.0P

آسی
خیش
خیش
خیش

_
-6.625
-7.87
-0.383

D/t= 38

T2-NP
T2-8.2P
T2-8.4P
T2-8.0P

آسی
خیش
خیش
خیش

_
-11.5
-9.1
0.51

_
99.37
13.07
52.1

D/t= 68

T1-NP
T1-8.2P
T1-8.4P
T1-8.0P

آسی
خیش
خیش
خیش

_
5.5
-3.15
7.27

_
-19.14
-1.19
8.69
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ّوبًغَس وِ دس خذٍل ( )6هـبّذُ هیؿَد ،دس گشٍُ اٍل (;20
 ،)D/tاػوبل فـبس اٍلیِ ػجت وبّؾ ظشفیت خوـی ًوًَِّب
هیگشدد .دس حبلی وِ هیضاى اًشطی خزة ؿذُ تَػظ ًوًَِ
ثشای حبالتی وِ فـبس اػوبلی ون ٍ هتَػظ هیثبؿذ ثِ تذسیح 8
ٍ  22دسصذ افضایؾ یبفتِ اػت ٍ تٌْب دس ًوًَِای وِ هیضاى
فـبس اػوبلی صیبد اػت ،هیضاى اًشطی خزة ؿذُ ووتش اص ًوًَِ
هشخغ هیثبؿذ .ثب تَخِ ثِ ایي ًتبیح هیتَاى دسیبفت وِ اػوبل
فـبس اٍلیِ ثش سٍی ایي گشٍُ اص ًوًَِّب اثش هغلَثی ثش سٍی سفتبس
خوـی آىّب ًخَاّذ داؿت.
دس گشٍُ دٍم ( ،)D/t ;30اػوبل فـبس اٍلیِ ثبػث وبّؾ دس
ظشفیت خوـی ًوًَِّب هیگشدد .هیضاى وبّؾ دس ظشفیت
خوـی ًوًَِّب ثب افضایؾ فـبس اٍلیِ اػوبلی وبّؾ هییبثذ ثِ
گًَِ ای وِ دس ًوًَِ ثب ثیـتشیي هیضاى فـبس اػوبلی ،افضایؾ
 0.5دسصذی ظشفیت خوـی هـبّذُ ؿذُ اػتّ .ویٌغَس
هالحظِ هیؿَد وِ اػوبل فـبس اٍلیِ ػجت افضایؾ دس هیضاى
اًشطی خزة ؿذُ تَػظ ًوًَِّب هیگشدد .ثب ایٌىِ ثیـتشیي
هیضاى اً شطی خزة ؿذُ هشثَط ثِ ًوًَِ ثب فـبس اػوبل ؿذُ ون
هیثبؿذ ،اهب چَى دس ایي ًوًَِ ظشفیت خوـی ثیـتشیي هیضاى
وبّؾ سا داسد ،لزا اػتفبدُ اص وویٌِ فـبس ثش سٍی ًوًَِّبی ایي
گشٍُ هٌبػت ًیؼت .ثب تَخِ ثِ ًتیدِ ثذػت آهذُ ،ثشای حبلتی
وِ  D/t ;30هی ثبؿذ ،اػوبل فـبس ثیـیٌِ ػجت ػولىشد
ثْتشی ثشای ًوًَِ هیگشدد.
صیشا ػالٍُ ثش ایٌىِ ظشفیت خوـی ًوًَِ  0.5دسصذ افضایؾ
هییبثذ ،هیضاى اًشطی خزة ؿذُ ًیض ثِ هیضاى  52دسصذ افضایؾ
هییبثذ.
دس گشٍُ ػَم ،)D/t;60( ،اػوبل فـبس اٍلیِ ثب همبدیش ون ٍ صیبد
ػجت افضایؾ ظشفیت خوـی ًوًَِّب ؿذُ اػت دس حبلی وِ ثب
اػوبل فـبس هتَػظ ثش سٍی ًوًَِ ،ظشفیت خوـی آى حذٍد 3
دسصذ وبّؾ هییبثذ .دس ضوي ثیـتشیي هیضاى افضایؾ ظشفیت
خوـی ًوًَِ هتؼلك ًوًَِای هیثبؿذ وِ تحت فـبس

اػوبلی ثبال ثَدُ اػتّ .وچٌیي ثب ثشسػی ًحَُ تغییش دس هیضاى
اًشطی خزة ؿذُ ،هیتَاى هـبّذُ ًوَد وِ اػوبل فـبس اٍلیِ
ون ٍ هتَػظ ثش سٍی ًوًَِّب هٌدش ثِ وبّؾ هیضاى اًشطی
خزة ؿذُ ،هیگشدد .ایي وبّؾ ثب افضایؾ هیضاى فـبس اػوبلی،
وبّؾ لبثل هالحظِای هییبثذ .ثؼالٍُ اػوبل فـبس اٍلیِ صیبد ثش
سٍی ًوًَِ ،هٌدش ثِ افضایؾ  8.7دسصذی اًشطی خزة ؿذُ
ًوًَِ ؿذُ اػت .دس هدوَع هیتَاى چٌیي ًتیدِ گشفت وِ
ثشای ًوًَِّبی گشٍُ ػَم ،ثْتشیي ػولىشد هتؼلك ثِ ًوًَِای
هی ثبؿذ وِ تحت فـبس اػوبلی صیبد هیثبؿذ صیشا ظشفیت
خوـی ٍ هیضاى اًشطی خزة ؿذُ آى تَاهبً افضایؾ هییبثذ.
دس ًْبیت هیتَاى چٌیي ًتیدِ گشفت وِ اػوبل فـبس ثش سٍی
ًوًَِّبیی ثب ًؼجت لغش ثِ ضخبهت لَلِ  30 ٍ 60ػجت ثْجَد
ػولىشد آى ًؼجت ثِ ًوًَِّبیی هیگشدد وِ دس آىّب ؿشایظ
هحصَسؿذگی هٌفؼل فشاّن ؿذُ اػت .دس هدوَع هیتَاى
اػتٌجبط وشد وِ اػتفبدُ اص هحصَسؿذگی فؼبل ایدبد ؿذُ
ثَػیلِ اػوبل فـبس اٍلیِ ثبال ،دس ًوًَِّبی ًبصنتش هٌبػجتش اص
ًوًَِّبی ضخینتش هیثبؿذ.
 -0-4تزرسی اثزات ًاضی اس ضخاهت لَلِ فَالدی

ثِ هٌظَس ثشسػی اثش ًؼجت  D/tثش سٍی سفتبس خوـی ًوًَِّب،
ولیِ ًوًَِّب دس چْبس گشٍُ لشاس گشفتٌذ .هالن گشٍُثٌذی
ًوًَِّب ؿذت فـبس اٍلیِ اػوبلی ًوًَِ ثَدُ اػتّ .ش گشٍُ
ؿبهل ػِ ًوًَِ ثب همبدیش هتفبٍت ًؼجت  D/tهیثبؿذً .وَداس
ثبس -تغییشهىبى ٍػظ دّبًِ ًوًَِّبی ّش گشٍُ دس یه دػتگبُ
تشػین ؿذُاًذ تب ثْتش ثتَاى ًتبیح حبصلِ سا ثب ّن همبیؼِ ًوَد.
ؿىل ( ،)7ایي ًوَداسّب سا ًـبى هیدّذ .ثِ هٌظَس ثشسػی اثش
ًؼجت  D/tثش سٍی ػختی االػتیه ًوًَِّب ،لؼوت اثتذایی
ًوَداسّب دسؿتًوبیی ؿذُاًذ ( ؿىل (.))7
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ًمی پَسً ،ؼوتی ،خاللی هؼلنً ،ؼوت صادُ

(الف)

ب)
ضکل ً -7وَدار تار-تغییزهکاى ٍسط دّاًِ الف ) ًوًَِ ّای فؼال ب) ًوًَِ ّای هٌفؼل

ّوبًغَس وِ دس ؿىل ( )7هـبّذُ هیؿَد ،ثب وبّؾ ًؼجت
 ،D/tظشفیت ثبسثشی ًوًَِّب ثِ عَس هحؼَػی افضایؾ پیذا
هیوٌذ .افضایؾ ظشفیت ثبسثشی هؼتمل اص هیضاى فـبس اٍلیِ
اػوبلی ثش سٍی ًوًَِ هیثبؿذّ .وچٌیي هـبّذُ هیؿَد وِ دس
ًوًَِّبی ثب فـبس اٍلیِ ون ٍ هتَػظ ثشای ًؼجت  D/tپبییي،
ًوًَِ سفتبس اًؼغبفپزیشتشی اص خَد ًـبى هیدّذ .ثؼالٍُ،
هـبّذُ هیؿَد وِ دس ًوًَِّبی ثب هحصَسؿذگی هٌفؼل،
ٍلتی وِ ًؼجت  D/t;30ثبؿذ ،سفتبس ًوًَِ تشدتش اص ًوًَِّبی
دیگش اػتّ .وچٌیي سفتبس ًوًَِ  T2-8.4Pهتفبٍت ثب ػبیش
ًوًَِّبػت .تفبٍت سفتبس ایي ًوًًَِ ،بؿی اص ؿىؼت هَضؼی
ًوًَِ دس ًبحیِ فـبسی هیثبؿذّ .وبًغَس وِ ًوَداس ثبس-
تغییشهىبى ٍػظ دّبًِ ایي ًوًَِ هـبّذُ هیؿَد ،ایي ًوًَِ
پغ اص ؿىؼت هَضؼی (وِ تَػظ وبّؾ دس ػختی ًبحیِ
پالػتیه ًـبى دادُ ؿذُ اػت) ،ػؼی دس ثشلشاسی ٍضؼیت
تؼبدل هیوٌذ ،ثؼذ اص سػیذى ثِ ٍضؼیت تؼبدل ،هدذدا دچبس
ػختؿذگی ؿذُ ٍ لبدس ثِ تحول ثبس هیثبؿذ.

ثب ثشسػی ًحَُ تغییشات ػختی پالػتیه دس توبهی ًوًَِّب،
هالحظِ هیؿَد وِ ثیـتشیي همذاس ػختی پالػتیه دس توبهی
گشٍُّب هتؼلك ثِ ًوًَِّبی ثب ًؼجت  D/t;30هی ثبؿذ .دس
ًوًَِّبی ثب ًؼجت ،D/t;20ػختی پالػتیه هٌفی هیثبؿذ.
اهب دس دٍ ًوًَِ ثب فـبس اػوبلی ون ٍ صیبد ،هـبّذُ ػختؿذگی
هدذد دس سفتبس ًوًَِ سخ هیدّذ .ثشای ًؼجتّبی لغش ثِ
ضخبهت  ،60 ٍ 30ػختی پالػتیه ًوًَِّب هؼتمل اص ؿذت
فـبس اٍلیِ اػوبلی ثش سٍی ًوًَِ هیثبؿذ.
ثشای ثشسػی اثش تغییشات  D/tثش سٍی سفتبس خوـی ًوًَِّب،
ًوًَِّبی ثب  D/t;60ثِ ػٌَاى ًوًَِّبی هشخغ دس ًظش گشفتِ
ؿذًذ .دسصذ تغییش دس هیضاى لٌگش خوـی ٍ اًشطی خزة ؿذُ
ثشای ػبیش ًوًَِّب ًؼجت ثِ ایي ًوًَِّب هحبػجِ ؿذُ اػت .دس
خذٍل ( ،)7دسصذ تغییش دس هیضاى لٌگش خوـی ٍ اًشطی خزة
ؿذُ ،آٍسدُ ؿذُ اػت.
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جذٍل  -7ظزفیت خوطی ،اًزصی جذب ضذُ ٍ درصذ تغییزات
آىّا
تغییزات
Eexp

تغییزات
Mexp

3

T3-NP

خیش

%
316

%
219.54

2

T2-NP

خیش

48.93

140.74

1

T1-NP

آسی

-

-

3

T3-8.2P

خیش

457.48

182.82

2

T2-8.2P

خیش

267.2

101.96

1

T1-8.2P

آسی

-

-

فطار

3

T3-8.4P

خیش

412.55

203.94

هتَ

2

T2-8.4P

خیش

70.42

125.94

سط

1

T1-8.4P

آسی

-

-

3

T3-8.0P

خیش

229.87

196.73

2

T2-8.0P

خیش

108.42

125.56

1

T1-8.0P

آسی

-

-

گزٍُ

t

ًام ًوًَِ

هزجغ

mm

تذٍى
فطار
فطار
کن

فطار
سیاد

ّوبًغَس وِ دس خذٍل ( )7هـبّذُ هیؿَد ،ساثغِ هؼىَػی
هیبى هیضاى اًشطی خزة ؿذُ ٍ ظشفیت خوـی ًوًَِ ثب ًؼجت
ٍ D/tخَد داسد .ثب وبّؾ ًؼجت  ،D/tافضایؾ چـوگیشی دس
ظشفیت خوـی ٍ هیضاى اًشطی خزة ؿذُ ًوًَِ سخ هیدّذ.
ایي افضایؾ لبثل هالحظِ ظشفیت خوـی دس ًوًَِ ثب
هحصَسؿذگی هٌفؼل ،ثیـتشیي هیضاى خَد ( )%220سا داسد.
ّوچٌیي حذاوثش هیضاى اًشطی خزة ؿذُ ثذلیل وبّؾ ًؼجت
 D/tدس گشٍُ فـبس ون هـبّذُ هیؿَد وِ ثشاثش %458
هیثبؿذ.
ثؼالٍُ ،هیتَاى هـبّذُ ًوَد وِ ثب تغییش دس ًؼجت  D/tهیتَاى
لٌگش خوـی ٍ هیضاى اًشطی خزة ؿذُ سا حذاوثش تب ٍ 220
 457دسصذ افضایؾ دادّ .وچٌیي حذالل هیضاى افضایؾ دس
ظشفیت خوـی ٍ اًشطی خزة ؿذُ ثشای حبلتی اػت وِ ًؼجت
 D/tاص  60ثِ  30هیسػذ ٍ ثِ تشتیت ثشاثش ثب  49 ٍ 102دسصذ
هیثبؿذ .ایي ثذاى هؼٌبػت وِ تغییش دس هیضاى ًؼجت ،D/t
ًمؾ ثؼضایی دس تغییش همذاس لٌگش خوـی ٍ هیضاى اًشطی خزة
ؿذُ هیگزاسد.

ً -5تیجِ گیزی
ثِ هٌظَس ثشسػی اثش ؿذت فـبس اٍلیِ اػوبلی ثش سٍی سفتبس
خوـی همبعغ هشوت لَلِای پش ؿذُ ثب ثتيً 12 ،وًَِ ثب همغغ
هشوت دایشُ ای ثِ صَست آصهبیـگبّی هَسد ثشسػی لشاس گشفتٌذ.

پغ اص آصهبیؾ لؼوتّبی اص لَلِ فَالدی دس ًبحیِ فـبسی ٍ
وــی ثشیذُ ؿذًذ تب دس ًحَُ خشدؿذگی ٍ تشنخَسدگی
ّؼتِ ثتٌی لبثل ثشسػی ثبؿذ .دس ًْبیت ،پغ اص ثشسػیّبی
صَست گشفتِ ،هـبّذُ ؿذ وِ ایي ًوًَِّب داسای سفتبس
اًؼغبفپزیشی ّؼتٌذ .ؿىؼت دس ولیِ ًوًَِّب ثِ صَست
پبسگی لَلِ دس ًبحیِ وــی ٍ ووبًؾ هَضؼی لَلِ دس ًبحیِ
فـبسی ثَدُ اػت .ساثغِ هؼتمیوی هیبى ًؼجت  ٍ D/tؿذت ٍ
تؼذاد هَجّبی ثَخَد آهذُ دس لؼوت فَلبًی لَلِ ٍخَد داسد.
دس حبلتی وِ  D/t;20ثبؿذ ،افضایؾ هیضاى فـبس اٍلیِ اػوبلی ثش
سٍی ًوًَِّب ػجت وبّؾ هیضاى پبسگی لَلِ دس ًبحیِ وــی
هیگشدد .ثشای  ،D/t;30اػوبل فـبس اٍلیِ ثبػث وبّؾ هیضاى
پبسگی لَلِ دس ًبحیِ وــی ؿذُ اػتّ .ؼتِ ثتٌی دس هحل
ووبًؾ هَضؼی لَلِ ،دچبس خشدؿذگی ؿذُ اػت .ضوي ایٌىِ
هیضاى خشدؿذگی ثتي دس ًوًَِ ثب هحصَسؿذگی هٌفؼل ،ثیـتش
اص ًوًَِّبی ثب هحصَسؿذگی فؼبل (تحت ؿذتّبی هختلف
فـبس اٍلیِ) هیثبؿذ .افضایؾ هیضاى فـبس اػوبلی ثش سٍی ًوًَِ،
ػجت وبّؾ ؿذت خشدؿذگی ّؼتِ ثتٌی ؿذُ اػت .ثؼالٍُ
دس ًوًَِّبی ثب هحصَسؿذگی فؼبل (ثشای ؿذتّبی هتفبٍت اص
فـبس) ،تشنّبی ػویك دس هٌغمِ ٍػیغتشی اص ّؼتِ ثتٌی ،سخ
دادُ اػت .دس حبلی وِ ًؼجت  ،D/tتأثیشی دس ؿذتٍ ،ػؼت ٍ
ػوك تشنخَسدگی ّؼتِ ثتٌی ًویگزاسد.
ّوچٌیي هـبّذُ هی ؿَد وِ ثشای ًؼجتّبی ثبالی ،D/t
افضایؾ هیضاى فـبس اٍلیِ اػوبلی ػجت افضایؾ ػختی االػتیه
ًوًَِ هیگشدد دس حبلی وِ ثِ عَس هثبل دس ًوًَِّبی ثب
ًؼجت ،D/t;30ػختی االػتیه ولیِ ًوًَِّب ثشاثش هیثبؿذ.
ثؼالٍُ هیتَاى ًتیدِ گشفت دس ًوًَِّبی ثب  ،D/t;20اػوبل
فـبس اٍلیِ اثش هغلَثی ثش سٍی سفتبس خوـی ًوًَِّب ًخَاّذ
داؿت .اػوبل فـبس ثش سٍی ًوًَِّبیی ثب  D/tثشاثش ،30 ٍ 60
ػجت ثْجَد ػولىشد ًوًَِ ًؼجت ثِ ًوًَِّبیی ثب هحصَسؿذگی
هٌفؼل هیگشدد .دس هدوَع هیتَاى اػتٌجبط وشد وِ اػتفبدُ اص
هحصَسؿذگی فؼبل ایدبد ؿذُ ثَػیلِ اػوبل فـبس اٍلیِ ثبال ،دس
ًوًَِّبی ًبصوتش هٌبػجتش اص ًوًَِّبی ضخینتش هیثبؿذ.
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بررسی تأثیر روش های مختلف عمل آوری بر مقاومت سایشی بتن غلتکی روسازی
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چکیده
عمل آوری فرآیندی است که در طی آن بتن حاوی سیمان هیدرولیکی با گذشت زمان و در نتیجه هیدراسیون مکرر سیمان در
حضور مقدار کافی آب و حرارت سخت می شود .بتن غلتکی روسازی ،بتنی خشک و فاقد آب انداختگی است و به دلیل دارا بودن
سطح ب اال ،تبخیر از سطح آن به سرعت آغاز می شود و آب را از داخل خمیر خارج می سازد و باعث ترک خوردگی ناشی از جمع
شدگی و زوال سطح خواهد شد ،بنابراین عمل آوری عامل بسیار مهمی در مقاومت نهایی و دوام بتن غلتکی می باشد .در این تحقیق
یک نوع ترکیب عمل آورنده غشاء ساز مایع برای عمل آوری آزمونه های بتن غلتکی ساخته شده با دو نوع طرح اختالط مورد
استفاده قرار گرفت و مقاومت این آزمونه ها در برابر سایش با آزمونه های قرار گرفته در شرایط عمل آوری مرطوب و محیط
آزمایشگاه مقایسه شدند .بر اساس نتایج ،عمل آوری مرطوب تا  10درصد و اعمال ترکیب عمل آورنده غشاء ساز تا  7درصد سایش
آزمونه های بتن غلتکی را نسبت به شرایط بدون عمل آوری کاهش می دهد.

واژگان کلیدی :بتن غلتکی روسازی؛ روشهای عمل آوری؛ مقاومت سایشی

 -1مقدمه
بتن غلتکی یکی از انواع بتنهای بدون اسالمم مالیباشالد کال
برای کاربردهایی همچون سدسازی و یا راهسازی مورد اسالتااده
قرار می گیرد .در بتن غلتکی با توج ب کم بالودن میالزان آو و
روانی بسیار کم ،عملیات تراکم بوسیل غلتکهای سنگین فلزی
و چرخ الستیکی انجام میشود ].[3-1
روی های بالتن غلتکالی بال رو هالای مختلالو و بالا اسالتااده از
بتنهایی با طرحهای اختم ط متااوت از بتنهای خشک و بدون
اسمم ساخت می شوند .بتن غلتکی بالا ماالایحی مشالاب بالتن
معمالالویی سالالاخت شالالده و دارای مقالالاومتی مشالالاب بالالا بالالتنهالالای
معمویی (کمی بیشتر) میباشد .مهمترین تااوت  RCCPبا بالتن
معمالالویی در درصالالد بیشالالتر ریزدانالال و دانالال بنالالدی سالالنگدان هالالا
میباشد RCCP .را معمالوال بالا تجهیالزات آسالاایت وخالش و بالا
غلتک متراکم میکنند .همانطور ک استااده از دستگاه مناسب
و با قدرت ارتعا و فشار مناسب در ساخت این نوع بتن بسیار
ضرورت دارد ،استااده از ماایح مناسب ،طرح اختم ط مناسالب،
عملآوری مناسب و  ...نیز هرکدام نقشهای بسزایی در سالاخت
روی مناسب و بادوام دارند ].[3-1

عمل آوری یکی از وارامترهای مؤثر بر مقاومت و دوام بتن های
غلتکی می باشد .عمل آوری مناسب باعث ویشرفت روند کسب
مقاومت،کاهش احتمال ووست ووست شدن سطح بتن و افزایش
مقاومت سایشی آن می شود .از آنجائیک مقدار آو در بتن های
غلتکی کم است و آو انداختگی نیز اتااق نمالی افتالد ،احتمالال
بروز ترکهای ومستیک و همچنین ناشی از جمع شدگی خشک
شدن ،بسیار زیاد است .بدین منظور باید بمفاصل بعد از اتمالام
عملیات تراکم ،عمل آوری آغاز شود .بالر اسالاس منالابع موجالود،
رو های عمل آوری مرطوو و عمل آوری بالا ترکیاالات غشالا
ساز برای روسازی های بتن غلتکی متداول است .در اغلب وروژه
های بتن غلتکی ترکیاات عمل آورنده غشالا سالاز سالاید رنال
استااده می شالوند .ایالن رو مالوثر ،اقتاالادی و سالریع اسالت.
ترکیاات عمل آورنده ک برای روسازی های بتنی مورد استااده
قرار می گیرند معموالً شامل واکسها یا رزین ها هستند کال بال
صورت امویسیون در آو و یا محلول در یک حمل وجود دارنالد.
ترکیب عمل آورنده بر روی سطح روسالازی اعمالال مالی شالود و
سپس آو یا حمل تاخیر شده و واکس یالا رزیالن غشالائی را بالر
روی سطح روسازی ایجاد می کنالد ،ایالن غشالا موجالب حاال
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رطوبت در بتن می شود .مواد غشالا سالاز مالی بایسالت ایزامالات
 [4] ASTM C-309-91را رعایت کنند .یکی از رو های عمل
آوری مورد استااده در روسازی های بتن غلتکی ک آساایت بالر
روی آنها قرار خواهد گرفت ،بکار بالردن یالک امویسالیون قیالری
کاتیونی با حداقل  pHچهالار مالی باشالد .ایالن رو عمالل آوری
همچنین چسااننده های قیری الزم بالرای ووشالش آسالاایتی را
فراهم می کنند .با توج ب اینک در صورتی ک آو برای عمالل
آوری مورد استااده قرار گیرد آو واشی بایالد بمفاصالل والس از
عملیات تراکم آغاز شود و حداقل  7روز ادام یابالد ،رو عمالل
آوری مرطوو برای روسازی های بتن غلتکی توجیال اقتاالادی
ندارد ].[3-1
تا کنون تحقیقات بسیاری در زمین تالأثیر رو هالای مختلالو
عمل آوری بر خواص مکالانیکی و دوام بالتن انجالام شالده اسالت.
برای مثال ابراهیم و همکاران تالاثیر رو هالای مختلالو عمالل
آوری شامل عمل آوری با گونی خیس و بکارگیری چهالار نالوع
ترکیب عمل آورنده (رزین اکرییک  ،آو ،مواد وای قیری و مواد
اووکسی) بر خواص مکانیکی بتن هالای شالامل سالیمان ورتلنالد
معمویی و میکرو سیلیس را مورد بررسی قرار دادند .بالر اسالاس
نتایج ب دست آمده خواص مقاومت و دوام هالر دو نالوع بالتن در
شرایطی ک با ترکیاات عمل آورنده ووشش داده شدند ،بهتالر از
شرایطی بود ک فقط با استااده از گونی خیس عمل آوری شده
بودند ].[5
در زمین ال تالالأثیر عمالالل آوری بالالر مقاومالالت سایشالالی بالالتن نیالالز
گزار هایی موجود هسالتند کال بالر اسالاس آنهالا عمالل آوری
مرطوو نمون های بتن تأثیر قابالل تالوجهی در کالاهش سالایش
آنها داشت است [ 6و .]7
تأثیر رو های مختلو عمل آوری بر برخی خواص مقالاومتی و
دوام بتن غلتکی روسازی توسط باقری و همکاران مورد بررسالی
قرار گرفت است و بر اساس نتایج عمل آوری مرطوو نسات بال
اعمال ترکیاات عمل آورنده در بهاود این خواص مالؤثرتر نشالان
داده است ].[8
در روسازیهای بتنی خسارتهای ناشی از سایش سطوح بتنالی
در بنالدرگاها ،فرودگالاههالا یالا مکالانهالایی کال از وسالایل نقلیال
زنجیردار استااده میشود بسالیار زیالاد اسالت و افالزایش هزینال
نگهداری ،و گاهاً ب علت خرابیها توقو تردد را بدناال خواهالد
داشت ] .[9در این تحقیق تغییر مقاومت سایشالی بالتن غلتکالی
روسازی در اثالر اعمالال رو هالای مختلالو عمالل آوری شالامل
استااده از ترکیب غشا ساز مایع و عمل آوری مرطالوو نسالات
ب شرایط بدون عمل آوری مطایع شده است .دو نالوع مخلالو ط

بالالتن غلتکالالی کالال در یکالالی از آنهالالا بخشالالی از سالالیمان بالالا
میکروسیلیس جایگزین شده است ،ساخت شده و قایالبگیالری،
متراکم و عمل آوری شدند و میزان سایش آنها در سن  28روز
مورد اندازهگیری قرار گرفت.

 -2مواد و روشها
طرح مخلو ط آزمون های بتنی ساخت شده بر اساس مقادیر
گزار شده برای اجزای مخلو ط توسط مدارک فنی مربو ط ب
روسازیهای بتن غلتکی ب دست آمد.
جدول  1ماایح مورد استااده و طرح مخلو ط آزمون های بتنی
ساخت شده در این تحقیق را نشان میدهد .در مخلو طهای
حاوی میکروسیلیس  7درصد وزن سیمان با میکرو سیلیس
جایگزین شد و مقدار آو ب منظور رسیدن ب کارایی مشاب
مخلو ط فاقد میکرو سیلیس ب میزان  15درصد افزایش داده
شد.
جدول  -1طرح مخلوط آزمونه های بتنی ساخته شده
مقدار مصالح در حالت

جذب آب

خشک ( کیلوگرم)

(درصد)

698/558

2

1310/721

3/02

آب

104/500

-

سیمان پرتلند نوع 2

275/000

-

مصالح مورد استفاده

شن بادامی
ماسه طبیعی سانتریفیوژ
شده

نسبت آب به
سیمان
0/37

-

-

-

وس از مخلو ط کردن اجزا با نساتهای معین ،آزمون های بتنی
از طریق متراکم کردن با رو استااده از چکش یرزهای مطابق
با  [10] ASTM 1435-99در قایبهای  9×10×15سانتیمتری
متراکم شدند (شکل .)1

شکل  -1تراکم آزمونههای بتن غلتکی توسط چکش لرزهای
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مهندسی ساختمان و علوم مسکن ،دوره یازدهم ،شماره 20
سپس ب منظور انجام عمل آوری بر روی آزمون ها ،برخی از
آنها تا زمان انجام آزمون مقاومت سایشی در آو غوط ور
شدند ،برخی تا زمان انجام آزمون در محیط آزمایشگاه قرار
گرفتند و آزمون های دیگر توسط ترکیب عمل آورنده غشا ساز
بر وای کائوچو )) (Chlorinated Rubber (ClRعمل آوری
شدند.

دوام آن در برابر یخزدگی و جذو آو و نمکها ،جمع شدگی و
غیره دارد ].[15-11
جدول  -2نتایج مقاومت سایشی آزمونههای فاقد میکروسیلیس در
 28روز
مقدار سایش )(mm

شرایط عمل آوری

19/3

حوضچه عمل آوری)(W

20

ClR

21/5

بدون عمل آوری)(WC

جدول  -3نتایج مقاومت سایشی آزمونههای فاقد میکروسیلیس در
 28روز
مقدار سایش )(mm

شرایط عمل آوری

شکل  -2آزمونه های بتن غلتکی عمل آوری شده
21

وس از گذشت  28روز از ساخت آزمون ها آزمون تعیین مقاومت
سایشی بر اساس استاندارد  ISIRI 12728بر روی آنها صورت
گرفت و مقدار سایش ایجاد شده در آزمون ها ب دست آمد.

حوضچه عمل آوری)(W

21/5

ClR

22

بدون عمل آوری)(WC

 -3نتایج و بحث
جدول  2و  3نتایج تعیین مقاومت سایشی آزمون های بتن
غلتکی ساخت شده ب ترتیب با طرح اختم ط فاقد و حاوی
میکروسیلیس و نمودارهای شکلهای  3و  4نیز روند تغییرات
مقدار سایش آزمون های بتن غلتکی را در اثر شرایط مختلو
عمل آوری نشان میدهند .با توج ب نتایج ب دست آمده،
عمل آوری مرطوو از طریق غوط ورسازی آزمون ها در آو تا
 10درصد و استااده از ترکیاات عمل آورنده غشا ساز تا 7
درصد موجب افزایش مقاومت سایشی آزمون ها شده اند .تأثیر
عمل آوری بر افزایش مقاومت سایشی آزمون های بتن غلتکی
ساخت شده با میکروسیلیس تا حدی کمتر از آزمون های فاقد
میکروسیلیس میباشد.
با توج ب نتایج ب دست آمده در این تحقیق و نتایج حاصل از
تحقیقات گذشت  ،نوع رو عمل آوری بتن معمویی و بتن
غلتکی تأثیر قابل توجهی بر خواص مکانیکی از جمل مقاومت
فشاری ،مقاومت خمشی ،مقاومت سایشی و غیره و همچنین

شکل  -3نمودار نتایج مقاومت سایشی آزمونههای فاقد
میکروسیلیس در  28روز
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 نمودار نتایج مقاومت سایشی آزمونههای حاوی-4 شکل
 روز28 میکروسیلیس در

 جمعبندی-4
 مخلو ط های بتن غلتکی با دو طرح فاقد و حاوی،در این تحقیق
میکروسیلیس ساخت شده و با رو استااده از چکش یرزهای
 وس از قایبگیری بر روی برخی از آزمون ها.متراکم شدند
 برخی از،ترکیاات عمل آورنده غشا ساز مایع واشیده شد
آزمون ها در آو غوط ور شدند و برخی در محیط آزمایشگاه قرار
 روز آزمون تعیین مقاومت سایشی بر روی28  وس از.گرفتند
 عمل آوری بر افزایش،آزمون ها انجام شد و بر اساس نتایج
مقاومت سایشی آزمون های بتن غلتکی تأثیر نشان داده است و
عمل آوری از طریق غوط ور سازی در آو نسات ب اعمال
.ترکیاات عمل آورنده در کاهش سایش مؤثرتر میباشد
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Requirements of reaction to fire for materials in the possession and
health and public spaces and comparative study of 64-bed hospital in
Bandar Gaz and Qarchak
S. Bakhtiari
Department of Fire Engineering, Road, Housing and Urban Development Research Center, Marvi
St., Nargol St., Next to Shahrak Farhangian, Sheikh Fazlollah Noori Exp., Tehran, Iran
bakhtiari@bhrc.ac.ir

Abstract
Fire is always a treat to buildings; hence the fire safety shall be well considered in building design.
The building finishes have a vital role in ignition and fire growth in closed spaces. The contribution
of materials in fire growth is assessed by reaction to fire properties, which mainly consist
ignitability, non-combustibility, heat release rate, smoke and toxicity. The proper selection of
building materials and finishes by architectures can lead to a higher level of fire safety in building
and the fire growth can be better controlled. Especially; the healthcare occupancies and hospitals
need higher considerations, concerning the problems of moveability of patients and equipment in
case of fire. Therefore; it is essential to provide the proper reaction to fire classification methods
and requirements for fire properties of finishes. In this research paper, the different classification
methods for reaction to fire of materials have been reviewed. This includes the traditional methods
based on flame spread (like BS 476-7 and ISO 5658) and more comprehensive and scientific
methods like room corner, and EN reaction to fire classification method. The EN method has been
accepted as Iranian national standard. The requirements for different occupancies is presented. A
higher restriction is proposed for hospitals and healthcare buildings. The fire hazard of some
conventional building materials have been studied using the test results done in BHRC. The results
showed that most of them had dangerous behavior in case of fire. So it is very important to test and
control the reaction to fire of finishes before selection of them for use in buildings, especially for
healthcare spaces.

Key words: Hospital, Healthcare buildings, Reaction to fire, Fire resistance, Classification
method.
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Reinforcement open foot double columns of existing buildings using
by concrete in the central cavity
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Abstract
Examinations of steel buildings damaged due to their vicinity to excavation operations, earthquakes,
etc. reflect deficits in load-bearing capacity of columns, which are caused by factors such as
changes in codes, negligence in preliminary designs, operational weaknesses, changes in
distribution of forces, etc. It should be noted that re-analysis of structures and obligatory
reinforcement of columns and other structural members are necessary to eliminate these deficits and
prepare structures for continued operation. Although there are several methods for reinforcement of
column elements such placement of stronger steel sections or changes in acting forces, one of the
most economic yet simplest methods for this purpose involves use of concrete and steel composite
sections.
The present research was an attempt to examine the load-bearing capacity and deformability of
reinforced-concrete steel sections. Results indicated that concrete-filled battened columns display
elastic behavior before they fail. These columns demonstrate a considerable increase in
load-bearing capacity within the elastic range as compared to battened columns without concrete.
Presence of concrete in the middle core of columns reduces stress on parallel tie plates in the
longitudinal center of columns, which reflects reinforcement or increased load-bearing capacity of
concrete-filled battened columns.

Key words: Reinforcement, Battened column, Concrete, Finite element, Deformability
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Numerical simulation of performance of direct absorption solar
collector using carbon nanotube nanofluid
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Abstract
Many recent studies have focused on enhanced performance of direct absorption solar collectors in
which solar energy directly is absorbed within the fluid. In this study, the performance of direct
absorption solar collector using carbon nanotube in the mixture of water and ethylene glycol as
working fluid was numerically investigated. A 3-D numerical model is developed by FLUENT 15.0
software and the effect of various parameters such as internal surface emissivity, collector depth,
working fluid volume fraction and flowrate on the collector efficiency and outlet temperature is
evaluated by this model. The governing equations for mass, momentum and energy are solved by
SIMPLE method and the radiative transfer equation is solved by Discrete Ordinate (DO) method.
The radiative and thermal properties of nanofluid are determined using experimental methods. The
results show that the operating parameters of the collector including efficiency and outlet
temperature is increased by increasing the internal surface emissivity using the base fluid as
working fluid. The increase of nanofluid volume fraction and collector depth is also results in the
efficiency and outlet temperature enhancement.

Key words: Direct absorption solar collector, Numerical simulation, Nanofluid, Carbon nanotube
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Compare examples functional requirements of industrial technology
building from an architectural perspective
Gh. Raheb
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Abstract
Growing needs for housing in Iran, have prioritized mass housing construction projects to be used
by various social groups، especially the low income class. Speed and reduced cost of housing
construction and tendency toward strengthening and making buildings light، requires application of
modern systems and technologies as well as Industrial housing construction policy in the country's
society. However، despite the positive points associated with it، industrialization should be able to
form in harmony with the natural environment، climate conditions، sustainable architectural values
and indigenous housing patterns. It should also enjoy sufficient flexibility in design and
construction and be capable of coordination with the condition of the area. Industrial production of
building and its components affects all areas in science as related to the building; it should therefore
take shape in continuation of common construction traditions in order to be employed in a suitable
pattern. This attitude gains more importance when architecture is involved with industrial
production process. Effective measures for optimal building system, specially for mass housing
construction projects, are as follows. the following three principal basics are addressed:
 Various types of residential complexes considering form and function
 Expected operability in construction and application
 Components providing for environmental comfort conditions in residential complexes
The most important components to provide environmental comfort conditions in residential
complexes include: Heat and cold، acoustics، fire and insect resistance - Fungi and ...
among construction systems that have capability of industrialization are the propounded systems
that currently have greater scope of application and prevalence in the construction industry of the
country regarding production and implementation. The systems which are investigated as the
following:
Tunnel Form system ، Integrated concrete forms method، Load bearing concrete wall with
Autoclaved Aerated Concrete (AAC)، Reinforced concrete buildings with Insulating Concrete
Forms (ICF)، Cold rolled Light Steel Frame (LSF) construction system، Shotcrete tree-dimensional
(3D) sandwich panels. A comparison of the systems studied with respect to the previously
mentioned measures، is given and reviewed. Based on is research، the optimized option regarding
the plan and priorities intended may be selected.

Key words: Building technology index, Systems, Comfort, Optimal building system
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Abstract
Since the aggregates generally occupy 60% to 75% of the concrete volume, they strongly influence
the concrete’s physical and chemical properties. Aggregate, not only can affect the strength of
concrete but also their properties greatly affect the durability and structural behavior of concrete. In
fact, aggregates are not entirely neutral and concrete performance is influenced by physical and
chemical properties of aggregates. One of the most important problems attributed to aggregate of
Tabriz are reported to possibly deleterious alkali silica reaction between the hydroxyl ions (OH−) in
the pore solution and reactive silica in the aggregate over the time. So, investigation of alkali-silica
reaction potential for aggregate in this area is so invaluable because of high consumption of these
suspicious materials in the construction of varied hydraulic structures.
In present research, the Potential of Alkali Reactivity for aggregates correspond to three mines in
Tabriz area was investigated by Petrographic Examination (according to ASTM C295) and Mortar
Bar Test (according to ASTM C1260). The results clearly show that current aggregates exhibit high
reactivity and the use of pozzolanic cement for controlling alkali silica reaction (ASR) was not
effective.

Key words: Reactive aggregate, Expansion, Alkali silica reaction, Tabriz
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Abstract
The aim of this study is to investigate the effect of initial pressure applied on wet concrete core
samples of the composite tube filled with concrete, and the flexural behavior of composite sections.
In this study, the flexural behavior of 12 specimens are studied. The main variable parameters in this
study include: Diameter ratio to the thickness of the tubes (20, 30 and 60), the intensity of applied
initial pressure (without pressure, low, medium and high) and the type of confinement (active and
passive). Finally, flexural capacity, the energy absorption, flexibility, failure mode and cracks in the
concrete core at the moment of failure are determined. The results show.
that active confinement created by the initial high pressure, is more suitable in the thinner samples
rather than thicker ones. Also it is concluded that, initial pressure will not have adequate effect on the
flexural behavior of specimens with D / t = 20. Moreover applying pressure on the samples with
D / t = 60 and 30, improved flexural behavior of the samples compared to specimens with passive
confinement.

Key words: Confinement active, Flexural behavior, Energy absorption, Prestressing, Composite
pipe sections filled with concrete, More concrete, The initial pressure

78

20  شواره، دوره یازدهن،ههندسی ساختواى و علوم هسکي

Investigation the Effect of different methods of curing on abrasion
resistance of Roller compacted concrete pavements (RCCP)
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Abstract
Curing is a process during which concrete containing hydraulic cement will be hardened over time, as
the result of hydration of cement in the presence of sufficient amounts of water and heat. Roller
compacted concrete (RCC) is a no slump concrete with no bleeding water. Due to the large expose
surface of RCC pavements, water evaporates quickly from its surface and causes drying cracks and
deterioration. In this regard the curing process (time and type of curing) is very important for RCCP.
In this work a membrane forming curing compound was used for curing RCCP specimens produced
by two different mix designs. Moreover abrasion resistance of them was compared with the
specimens cured by water or without curing. Based on the results, moist curing and curing with
membrane forming compounds decreased abrasion of RCCP specimens up to 10 and 7 percent,
respectively.

Key words: Roller compacted concrete pavements, Curing methods, Abrasion resistance
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